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TRIGÉSIMO SEGUNDO

Sabedoria 6, 12-16
Salmo 62 (63)

1Tessalonicenses 4, 13-18
Mateus 25, 1-13

PERGUNTA 
DA SEMANA

Como é que 
te sentirias, se 
hoje fosses ao 

encontro de 
Deus?

Estes dias mais sombrios e a 
proximidade do final do ano litúrgico 
unem a humana finitude ao desejo de 
infinito. Em sintonia, surge a procura 
do sentido da vida. Época propícia 
para aprofundar a esperança dos 
ressuscitados: «Deus levará com Jesus 
os que em Jesus tiverem morrido». 
Crente é aquele que está sedento de 
Deus, por quem suspira «como terra 
árida, sequiosa, sem água». Esta ‘sede’ 
lança-o na busca daquela luminosa 
sabedoria que lhe indica o caminho: 
«deixa-se ver facilmente àqueles que 
a amam e faz-se encontrar aos que a 
procuram». Mesmo que haja atrasos 
ou contrariedades, está sempre 
vigilante e preparado para entrar no 
«banquete nupcial», com prudente 
atitude. Tenho ‘sede’ de Deus? Estou 
pronto para ir ao seu encontro?

Deus tem sede de nós, tem sede que 
a nossa existência terrena se torne 
plena de felicidade. Do mesmo modo, 
a nossa vida resolve-se na medida 
em que aprofundamos a nossa sede 
de Deus. Ao longo desta semana, 
com o salmista, posso rezar em 
cada manhã: ‘Senhor, és o meu Deus: 
desde a aurora te procuro. A minha 
alma tem sede de ti, meu Deus. Por ti 
suspiro, como terra árida, sequiosa, 
sem água’. O crente não é aquele 
que está saciado de Deus, o crente 
é aquele que tem uma cada vez 
mais intensa sede de Deus. O crente 
não ignora a morte, mas acolhe-a 
como o momento em que se há de 
ver saciadas todas as suas sedes, o 
encontro pleno com aquele por quem 
suspirou dia e noite.

“Sede de Vós, “Sede de Vós, 
meu Deus”meu Deus”

‘Até que a morte nos una’, 
série em laboratoriodafe.pt

Saciar a sede
O salmo deste domingo sugere uma 
metáfora espiritual muito forte para 
nos ajudar a refletir sobre o nosso 
encontro com o esposo: «a minha 
alma tem sede de vós, meu Deus». É a 
imagem dos noivos que se amam e 
desejam viver juntos essa experiência 
de amor. É preciosa esta imagem 
da sede de estar juntos, o passar a 
noite a pensar no amado, o desejo 
de encontro, como a necessidade de 
azeite para alimentar o fogo do amor. 
É assim a minha relação com Deus? 
Tenho ‘sede’ de Deus?
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Terça, 10 / Novembro >  19h / Cap. Sra do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

Quarta, 11 / Novembro > 19h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

Adelino Pinto Correia, pais e sogros 
m.c. esposa; Às Almas do Purgatório 
m.c. Madalena; Luís Ferreira da Mota 
e filha m.c. esposa; Manuel Soares 
Coelho m.c. filhos

QuarTa, 11/Novembro >  19h30 / moSTeiro
- São Martinho -

 QuiNTa, 12 / Novembro >  19h / Cap. Sra do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

Sexta, 13 / Novembro > 19h/CaP. Sra da Graça 
(no interior da capela, limitado a cerca de 30 pessoas)

Irmãos vivos e falecidos da Confraria 
de Ns Senhora da Graça; Joaquina 
Ferreira da Mota e marido m.c. família; 
Francisco Esteves; Manuel Silva 
Coelho Rodrigues, m.c. Confraria de 
Ns Sra da Graça

SÁbado, 14 / Novembro > P. da Graça

Tendo em conta as limitações impostas 
pelo Estado de Emergência, até 
indicação em contrário, não há 
Eucaristia ao sábado

SÁbado, 14 / Novembro >  Cap. Sra do Ó
Tendo em conta as limitações impostas 

pelo Estado de Emergência, até 
indicação em contrário, não há 
Eucaristia ao sábado

XXXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM
domiNGo, 15 / Novembro > 8h / moSTeiro

(dentro da igreja do mosteiro)
abertura do Sagrado LauSperene 

domINGo, 15 / Novembro > 9h / P.da Graça
(no interior da igreja ou no adro/parque)

Aurélio Correia Ferreira m.c. esposa 
e filhos; Rosa da Silva Correia e pai 
m.c. mãe; José Gomes Gonçalves 
m.c. filha; Irmãos vivos e falecidos da 
Associação de Nossa Srª da Cabeça; 
Domingos Rodrigues Ribeiro m.c. 
esposa; Domingos da Silva Ribeiro 
e esposa m.c. filhos; Joaquim Novais 
Silva m.c. pessoa amiga; Maria da 
Conceição Silva Graça m.c. marido; 
Maria Isabel Reis Gomes m.c. mãe

de 250.000 deslocados internos das 
zonas/comunidades atacadas pelos 
insurgentes no norte da província de 
Cabo Delgado. Estes encontram-se 
dispersos por toda a província de Cabo 
Delgado e províncias vizinhas, mas 
também num campo de deslocados 
internos, em Metuge, a cerca de 40 
km da cidade de Pemba.

Perante tal situação, a Arquidiocese de 
Braga, através do CMAB, juntamente 
com um conjunto de organizações 
parceiras, decidiu lançar a campanha 
“Juntos por Cabo Delgado”. A Diocese 
de Pemba, nossa parceira nesta 
campanha, e o seu responsável direto, 
o bispo D. Luiz Fernando Lisboa, em 
colaboração com a Cáritas Diocesana 
de Pemba e com organizações locais 
e internacionais, estão a realizar um 
trabalho incansável junto destas 
comunidades e pessoas, para além de 
que o bispo de Pemba tem tido um 
papel preponderante na visibilidade 
desta calamidade humana que está a 
acontecer no norte de Moçambique.

As contribuições serão geridas pela 
Diocese de Pemba para o que 
esta considerar mais premente, 
nomeadamente na formação de 
ativistas em apoio psicossocial para 
trabalhar com os deslocados com 
maiores traumas; no apoio ao campo de 
refugiados de Metuge com alimentos, 
esteiras (camas), agasalhos; no apoio às 
famílias e comunidades que acolhem 
famílias de deslocados...

Enviamos o link para o vídeo da 
campanha e enviamos o cartaz em 
anexo: https://www.youtube.com/
watch?v=ahwIQoAq--A

Dada a emergência vivida, gostaríamos 
de contar com o seu donativo através 
da conta: Nome: Diocese de Braga; 
IBAN: PT50 0010 0000 0276 7480 
0020 8 (Banco BPI). Seja Solidário! 
Juntos por Cabo Delgado!

PENSAMENTO DA SEMANA - Mãos à obra!
«Estender a mão leva a descobrir, 

antes de tudo a quem o faz, que 
dentro de nós existe a capacidade 
de realizar gestos que dão sentido à 
vida. [...] Estender a mão é um sinal: 
um sinal que apela imediatamente à 
proximidade, à solidariedade, ao amor» 

[Papa Francisco]

domiNGo, 15 / Novembro > 11h / moSTeiro
(dentro da igreja do mosteiro)

encerraMento do Sagrado LauSperene

CALENDÁRIO LITÚRGICO
10 | S. Leão Magno, papa e doutor da Igreja 
11 | S. Martinho de Tours, bispo
12 | S. Josafat, bispo e mártir
15 | XXXIII Domingo do Tempo Comum 
  - dia mundial do pobre

LeItoreS
dIa 14 / Novembro [iGreja]

Leitores - a designar
dIa 15 / Novembro [iGreja]

Introdução - Sameiro
1ª Leitura - Cila
2ª Leitura - José Manuel
Or. Universal - Eduarda

SEMANA DOS SEMINÁRIOS [1 a 8 de Nov.]
A Semana dos Seminários de 2020 tem 

como fonte de inspiração a palavra do 
Evangelho: «Jesus chamou os que que-
ria e foram ter com Ele» (Mc. 3,13). 
Ela apresenta de modo sintético os 
elementos estruturantes da vocação: o 
chamamento do Senhor e a resposta 
dos discípulos, confirmada pela deci-
são de ir ter com Ele. Rezemos pelos 
nossos seminaristas e seus formadores.

A colecta das missas vespertinas e do-
minicais revertem para os Seminários.

AVISO - GruPo uNIdoS tIbãeS - Gut
A música é uma linguagem universal, 

um meio de comunicação em todo o 
mundo. O Grupo Unidos de Mire de 
Tibães juntou se em parceria com a 
EduClick, para proporcionar a todos 
os seus sócios um leque de aulas de 
música variado. Terá aulas de piano, 
aulas de guitarra e cavaquinho, aulas 
de percussão e aulas de trompete e 
trombone. As aulas iram começar no 
mês de novembro, com horários ainda 
a definir. E será disponibilizado um 
instrumento por alunos. Marca já o 
teu lugar! Inscreve-te já (932 310 516 
ou grupounidos@gmail.com)

JUNTOS POR CABO DELGADO
Está a decorrer a Campanha “Juntos 

por Cabo Delgado” promovida pelo 
CMAB, em conjunto com várias 
organizações parceiras.

Estima-se que atualmente haja cerca 
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