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TRIGÉSIMO TERCEIRO

Daniel 12, 1-3
Salmo 15 (16)

Hebreus 10, 11-14.18
Marcos 13, 24-32

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Vai ao 
encontro

 dos pobres!

Na reta final do ano litúrgico, a Liturgia 
da Palavra reflete a passagem à 
plenitude, o ‘tempo’ da salvação. É 
preciso estar preparado! Jesus Cristo 
alerta: «Sabei que o Filho do homem 
está perto, está mesmo à porta». Não 
é para enveredar em qualquer tipo de 
mórbida especulação. A fé abre-nos 
a novas perspetivas: o único Salvador 
vai reunir-nos na glória; uma vez que 
o seu perfeito e «único sacrifício» nos 
santifica, podemos, desde já, saborear 
a promessa da vida eterna. Os que 
estiverem «inscritos no livro de Deus» 
hão de brilhar «como estrelas por toda 
a eternidade». É com esta convicção 
e confiança que aclamamos: «Dar-
me-eis a conhecer os caminhos 
da vida, alegria plena em vossa 
presença». A fé diz-nos o amor com 
que somos amados!

Há pessoas que, apesar de se 
sentirem atoladas em circunstâncias 
difíceis, insistem em ‘pensar’ o futuro 
com esperança. De coração aberto e 
assombrosa coragem rasgam novos 
horizontes. Com palavras e gestos 
desafiam-nos a saborear a viagem, 
em vez de nos fixarmos na angústia 
da meta. «Trata-se, portanto, de abrir-
se decididamente à graça de Cristo, 
que pode tornar-nos testemunhas da 
sua caridade sem limites e restituir 
credibilidade à nossa presença no 
mundo» (Papa Francisco). O mundo e 
a Igreja oferecem-nos um momento 
desafiante. Não tenhamos medo 
de almejar a transformação do 
presente, dispostos a construir um 
futuro que cumpra a vontade de 
Deus. O tempo é agora!

“Está mesmo “Está mesmo 
  à porta”  à porta”

‘O tempo é agora’, nova ‘série’ 
em laboratoriodafe.pt

O tempo 
é agora!
Precisamos de repetir com frequência 
a oração do salmista: «O Senhor está 
sempre na minha presença, com Ele a 
meu lado não vacilarei. Por isso o meu 
coração se alegra e a minha alma 
exulta e até o meu corpo descansa 
tranquilo». A fé cristã não é garantia 
de uma vida sossegada, é garantia 
de uma vida confiada ao amor 
de Deus revelado em Jesus Cristo. 
Confiamo-nos a Deus. Aconteça o que 
acontecer, confiamos em Deus. Com 
Deus estamos a salvo, estamos salvos.
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Terça, 16 / Novembro > 19h / mosTeiro

Quarta, 17 / Novembro > 19h / P. da Graça
7º dia por Vergílio da Conceição 

Fernandes da Cunha; José Gomes 
Gonçalves m.c. filha; Palmira Castro 
Nogueira m.c. Associação de Ns Sra 
da Cabeça; Elisa Fernandes da Silva 
m.c., devotos; Luís Dias da Mota m.c. 
esposa; Domingos R. Ribeiro m.c. 
esposa; Marcelino Dias Coelho e filha 
Teresa Graça m.c. família

QuiNTa, 18/Novembro >  19h/Cap. sra do Ó

Sexta, 19 / Novembro > 19h / P. da Graça
Manuel Joaquim Fernandes Coelho 

m.c. esposa e filhos; Maria Rosa 
Marques m.c. Associação de Ns Sra 
da Cabeça

SÁbado, 20/Novembro> 18h/CaP. Sra Graça
Anacleto Lopes Serrador m.c. família; 

Joaquim Dias Correia e filha m.c. 
esposa; Abílio e Clotilde m.c. filha 
Deolinda

sÁbado, 20 / Novembro > 19h / Cap. sra do Ó

XXXIV DOMINGO DO TEMPO COMUM
- Cristo rei -

domINGo, 21 /Novembro > 9h/P. da Graça
Armindo da Silva Correia m.c. esposa; 

Domingos José Ferreira da Silva e 
familia m.c. família; Maria Gomes 
da Cunha e marido m.c. filha Maria; 
Domingos José Santos Alves e família 
m.c. esposa; Irmãos vivos e falecidos da 
Associação de Nossa Srª da Cabeça; 
António Gonçalves Dias, esposa 
e filho m.c. filho; Carlos Alberto 
Calheiros Pereira Oliveira m.c. esposa; 
Manuel Ferreira da Silva m.c. esposa e 
filhos; Olívia Gomes, marido e genro 
m.c. filha Rosa

domiNGo, 21 / Novembro > 10h30 / mosTeiro

CaLeNdÁrIo LItÚrGICo
15 | S. Alberto Magno, bispo e dr da Igreja
16 | S. Margarida da Escócia; S. Gertrudes, vir
17 | S. Isabel da Hungria, religiosa 
18 | Dedicação das Basílicas de S. Pedro e de 

S. Paulo, Apóstolos
21 | Ns Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo

e garantida a necessária inclusão social. 
Aliás sabe-se que um gesto de benefi-
ciência pressupõe um benfeitor e um 
beneficiado, enquanto a partilha gera 
fraternidade. A esmola é ocasional, 
ao passo que a partilha é duradoura”.

Pobres – Agentes de evangelização
“Os pobres de qualquer condição e 

latitude evangelizam-nos, porque 
permitem descobrir de modo sempre 
novo os traços mais genuínos do ros-
to do Pai. Eles «têm muito para nos 
ensinar. É necessário que todos nos 
deixemos evangelizar por eles. Somos 
chamados a descobrir Cristo neles: não 
só a emprestar-lhes a nossa voz nas suas 
causas, mas também a ser seus amigos, 
a escutá-los, a compreendê-los e a aco-
lher a misteriosa sabedoria que Deus 
nos quer comunicar através deles»”.

Pobres – Ação concreta para erradicar as 
causas da pobreza

“Entretanto permanece de pé uma 
questão, nada óbvia: Como se 
pode dar uma resposta palpável 
aos milhões de pobres que tantas 
vezes, como resposta, só encontram 
a indiferença, quando não a aversão? 
Qual caminho de justiça é necessário 
percorrer para que as desigualdades 
sociais possam ser superadas e seja 
restituída a dignidade humana tão 
frequentemente espezinhada? Um 
estilo de vida individualista é cúmplice 
na geração da pobreza e, muitas vezes, 
descarrega sobre os pobres toda a 
responsabilidade da sua condição. Mas 
a pobreza não é fruto do destino; é 
consequência do egoísmo. Portanto 
é decisivo dar vida a processos de 
desenvolvimento onde se valorizem 
as capacidades de todos, para que a 
complementaridade das competências 
e a diversidade das funções conduzam 
a um recurso comum de participação. 
Há muitas pobrezas dos «ricos» que 
poderiam ser curadas pela riqueza 
dos «pobres», bastando para isso 
encontrarem-se e conhecerem-se. 
Ninguém é tão pobre que não possa 
dar algo de si na reciprocidade. Os 
pobres não podem ser aqueles que 
apenas recebem; devem ser colocados 
em condição de poder dar, porque 
sabem bem como corresponder”.

(Mensagem do Santo Padre Francisco 
para o  V Dia Mundial Dos Pobres, 2021)

LeItoreS
dIa 20 / Novembro [Capela]

Leitores - a definir
dIa 21 / Novembro [iGreja]

Introdução - Eduarda 
1ª Leitura - Constantino
2ª Leitura - José Manuel
Or. Universal - Glorinha

V DIA MUNDIAL DOS POBRES [14/NOV.]
O Papa Francisco convida-nos a repensarmos 

a nossa posição perante os pobres e a pobreza. 
“Faço votos de que o Dia Mundial 

dos Pobres, chegado já à sua quinta 
celebração, possa radicar-se cada vez 
mais nas nossas Igrejas locais e abrir-
se a um movimento de evangelização 
que, em primeira instância, encontre 
os pobres lá onde estão. Não podemos 
ficar à espera que batam à nossa porta; 
é urgente ir ter com eles às suas casas, 
aos hospitais e casas de assistência, à 
estrada e aos cantos escuros onde, por 
vezes, se escondem, aos centros de 
refúgio e de acolhimento”. (Papa Francisco)

A iniciativa é fortemente desejada pelo 
Papa Francisco para exortar a Igreja 
e os fiéis a “sair” para encontrar a 
pobreza nas várias formas em que ela 
se manifesta no mundo moderno e 
estender a mão aos mais necessitados.

 O lema escolhido para promover o 
Dia deste ano vem do Evangelho de 
Marcos: “Sempre tereis pobres entre vós» 
” (Mc 14,7), divulgado como sempre 
na Mensagem do Santo Padre no dia 
de Santo António de Lisboa, no pas-
sado dia 13 de junho.

Pobres – Pessoas integrantes da Comunidade
“Jesus não só está do lado dos pobres, 

mas também partilha com eles a 
mesma sorte. Isto constitui também 
um forte ensinamento para os seus 
discípulos de todos os tempos. As 
suas palavras – «sempre tereis pobres 
entre vós» – pretendem indicar tam-
bém isto: a sua presença no meio de 
nós é constante, mas não deve induzir 
àquela habituação que se torna indi-
ferença, mas empenhar numa partilha 
de vida que não prevê delegações. Os 
pobres não são pessoas «externas» à 
comunidade, mas irmãos e irmãs cujo 
sofrimento se partilha, para abrandar 
o seu mal e a marginalização, a fim de 
lhes ser devolvida a dignidade perdida 

http://www.arquidiocese-braga.pt/noticia/1/25454
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