
33º Domingo do Tempo Comum – Ano C 
 

A liturgia deste domingo reflete sobre o sentido da 
história da salvação e diz-nos que a meta final para 
onde Deus nos conduz é o novo céu e a nova terra 
da felicidade plena, da vida definitiva. Este quadro 
(que deve ser o horizonte que os nossos olhos con-
templam em cada dia da nossa caminhada neste 
mundo) faz nascer em nós a esperança; e da espe-
rança brota a coragem para enfrentar a adversidade 
e para lutar pelo advento do Reino. 
Na primeira leitura, um “mensageiro de Deus” 
anuncia a uma comunidade desanimada, cética e 
apática que Jahwéh não abandonou o seu Povo. O 
Deus libertador vai intervir no mundo, vai derrotar 
o que oprime e rouba a vida e vai fazer com que 
nasça esse “sol da justiça” que traz a salvação. 
A segunda leitura reforça a ideia de que, enquanto 
esperamos a vida definitiva, não temos o direito de 
nos instalarmos na preguiça e no comodismo, alhe-
ando-nos das grandes questões do mundo e evitan-
do dar o nosso contributo na construção do Reino. 
O Evangelho oferece-nos uma reflexão sobre o per-
curso que a Igreja é chamada a percorrer, até à se-
gunda vinda de Jesus. A missão dos discípulos em 
caminhada na história é comprometer-se na trans-
formação do mundo, de forma que a velha realida-
de desapareça e nasça o Reino. Esse “caminho” se-
rá percorrido no meio de dificuldades e persegui-
ções; mas os discípulos terão sempre a ajuda e a 
força de Deus. 

(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 
 

SEJA FAMÍLIA DE ACOLHIMENTO NAS JORNADAS DA 
JUVENTUDE 
Fazemos o apelo a todas as famílias que puderem, 
para se inscreverem nos cartórios dos respetivos Nú-
cleos, para acolherem jovens nas suas casas, para a 
Jornada Mundial da Juventude, de 1 a 6 de agosto de 
2023. É suficiente terem a possibilidade de um espa-
ço, em casa, para acolher no mínimo 2 pessoas, onde 
possam dormir (não é obrigatório ter camas para to-
dos). Casa de banho para higiene pessoal, possibilida-
de de servir o pequeno-almoço e alguma outra refei-
ção se for necessário. 
 

Domingo do Contributo Paroquial 
Aproximamo-nos do fim do ano, tempo em que é tra-
dição entregar o contributo paroquial. O próximo do-
mingo será dedicado ao contributo Paroquial. para 
despertar a comunidade a sentir-se responsável com 
a sua Paróquia, ajudando-a a realizar a sua missão 
evangelizadora. 

Projeto Igrejas Irmãs para a JMJ 
 

A organização da Jornada Mundial da Juventude con-
vida todas as Paróquias a aderirem ao projeto Igrejas 
irmãs. O projeto consta em apadrinhar 2 ou mais jo-
vens, de países muito pobres, que não teriam condi-
ções de enviar jovens para as Jornadas. É pedido um 
gesto de solidariedade, que é pagar a viagem e a ins-
crição para estes jovens carenciados. A nossa Paró-
quia aderiu a este projeto e vai apadrinhar dois jo-
vens vindos de um destes países. A despesa será à 
volta de 2500 Euros.  
Com este objetivo, estamos a recolher fundos, seja 
realizando eventos, ou vendendo materiais à porta 
das Igrejas. Aceitam-se doações espontâneas de pes-
soas que desejam colaborar neste projeto.     
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DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM - 13 de Novembro de 2022 

   MENSAGEM DO SANTO PADRE FRANCISCO 
PARA O VI DIA MUNDIAL DOS POBRES 

(13 de novembro de 2022) 
Jesus Cristo fez-Se pobre por vós (cf. 2 Cor 8, 9) 

 

O Dia Mundial dos Pobres torna este ano como uma 
sadia provocação para nos ajudar a refletir sobre o 
nosso estilo de vida e as inúmeras pobrezas da hora 
atual. No caso dos pobres, não servem retóricas, 
mas arregaçar as mangas e pôr em prática a fé atra-
vés dum envolvimento direto, que não pode ser de-
legado a ninguém. Às vezes, porém, pode sobrevir 
uma forma de relaxamento que leva a assumir com-
portamentos incoerentes, como no caso da indife-
rença em relação aos pobres. Além disso acontece 
que alguns cristãos, devido a um apego excessivo ao 
dinheiro, fiquem empantanados num mau uso dos 
bens e do património. São situações que manifes-
tam uma fé frágil e uma esperança fraca e míope. 
Sabemos que o problema não está no dinheiro em 
si, pois faz parte da vida diária das pessoas e das re-
lações sociais. Devemos refletir, sim, sobre o valor 
que o dinheiro tem para nós: não pode tornar-se um 
absoluto, como se fosse o objetivo principal. Um tal 
apego impede de ver, com realismo, a vida de todos 
os dias e ofusca o olhar, impedindo de reconhecer 
as necessidades dos outros. Nada de mais nocivo 
poderia acontecer a um cristão e a uma comunidade 
do que ser ofuscados pelo ídolo da riqueza, que aca-
ba por acorrentar a uma visão efémera e falhada da 
vida. 
Entretanto não se trata de ter um comportamento 
assistencialista com os pobres, como muitas vezes 
acontece; naturalmente é necessário empenhar-se 
para que a ninguém falte o necessário. Não é o ati-
vismo que salva, mas a atenção sincera e generosa 
que me permite aproximar dum pobre como de um 
irmão que me estende a mão para que acorde do 
torpor em que caí. Por isso, «ninguém deveria dizer 
que se mantém longe dos pobres, porque as suas 
opções de vida implicam prestar mais atenção a ou-
tras incumbências. Esta é uma desculpa frequente 
nos ambientes académicos, empresariais ou profis-
sionais, e até mesmo eclesiais. (…) Ninguém pode 
sentir-se exonerado da preocupação pelos pobres e 
pela justiça social» (Francisco, Exort. ap. Evangelii 
gaudium, 201).  
 

A pobreza que mata é a miséria, filha da injusti-
ça, da exploração, da violência e da iníqua distri-
buição dos recursos. É a pobreza desesperada, 
sem futuro, porque é imposta pela cultura do 
descarte que não oferece perspetivas nem vias 
de saída. É a miséria que, enquanto constringe à 
condição de extrema indigência, afeta também a 
dimensão espiritual, que, apesar de muitas vezes 
ser transcurada, não é por isso que deixa de exis-
tir ou de contar. Quando a única lei passa a ser o 
cálculo do lucro no fim do dia, então deixa de 
haver qualquer freio na adoção da lógica da ex-
ploração das pessoas: os outros não passam de 
meios. Deixa de haver salário justo, horário justo 
de trabalho e criam-se novas formas de escravi-
dão, suportada por pessoas que, sem alternativa, 
devem aceitar este veneno de injustiça a fim de 
ganhar o mínimo para comer. 

(Papa Francisco)   

HISTÓRIA DAS JORNADAS DA JUVENTUDE (5) 
3ª Jornada Mundial da Juventude 

Santiago de Compostela – Espanha 
 

Santiago de Com-
postela – Espanha 
1989 Três meses 
antes da queda do 
Muro de Berlim, 
em 1989, os jovens 
da JMJ reencon-
tram-se em Santia-
go de Compostela, 

em Espanha. Rezam pela paz de 15 a 20 de agos-
to. O lema é: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a 
Vida”. O Hino: Somos los jóvenes del 2000. 
Durante a vigília no Monte do Gozo estão pre-
sentes 600 mil jovens. “Vocês vieram aqui, a San-
tiago, para redescobrir as raízes da nossa fé – 
exorta João Paulo II – comprometam-se, com o 
coração generoso, na ‘nova evangelização’, no 
limiar do Terceiro Milénio”. Depois acrescentou: 
“O cristão é chamado a servir os irmãos e a soci-
edade, a promover e a sustentar a dignidade de 
cada ser humano, a respeitar, defender e promo-
ver os direitos da pessoa, a ser construtor de 
uma paz duradoura e autêntica, baseada na fra-
ternidade, na liberdade, na justiça e na verdade”. 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#O_lugar_privilegiado_dos_pobres_no_povo_de_Deus
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#O_lugar_privilegiado_dos_pobres_no_povo_de_Deus

