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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 
ˣ˥ˢ˫˜ˠ˜˗˔˗˘�˗ˢ�Ёˡ˔˟�˗ˢ�˔ˡˢ�˟˜˧͌˥˚˜˖ˢ�
˨ˡ˘ˠ�˔�˛˨ˠ˔ˡ˔�Ёˡ˜˧˨˗˘�˔ˢ�˗˘˦˘˝ˢ�˗˘�
˜ˡЁˡ˜˧ˢʡ�ʸˠ�˦˜ˡ˧ˢˡ˜˔ʟ�˦˨˥˚˘�˔�ˣ˥ˢ˖˨˥˔�
˗ˢ�˦˘ˡ˧˜˗ˢ�˗˔�˩˜˗˔ʡ�̛ˣˢ˖˔�ˣ˥ˢˣ̿˖˜˔�
ˣ˔˥˔�˔ˣ˥ˢ˙˨ˡ˗˔˥�˔�˘˦ˣ˘˥˔ˡ̹˔�˗ˢ˦�
˥˘˦˦˨˦˖˜˧˔˗ˢ˦ʭ�˽ʷ˘˨˦�˟˘˩˔˥̳�˖ˢˠ�ʽ˘˦˨˦�
ˢ˦�ˤ˨˘�˘ˠ�ʽ˘˦˨˦�˧˜˩˘˥˘ˠ�ˠˢ˥˥˜˗ˢ̍ʡ�
ʶ˥˘ˡ˧˘�̻�˔ˤ˨˘˟˘�ˤ˨˘�˘˦˧̳�˦˘˗˘ˡ˧ˢ�˗˘�
ʷ˘˨˦ʟ�ˣˢ˥�ˤ˨˘ˠ�˦˨˦ˣ˜˥˔�˽˖ˢˠˢ�˧˘˥˥˔�
̳˥˜˗˔ʟ�˦˘ˤ˨˜ˢ˦˔ʟ�˦˘ˠ�̳˚˨˔̍ʡ�ʸ˦˧˔�ϝ˦˘˗˘Ϟ�
˟˔ˡ̹˔ʠˢ�ˡ˔�˕˨˦˖˔�˗˔ˤ˨˘˟˔�˟˨ˠ˜ˡˢ˦˔�
˦˔˕˘˗ˢ˥˜˔�ˤ˨˘�˟˛˘�˜ˡ˗˜˖˔�ˢ�˖˔ˠ˜ˡ˛ˢʭ�
˽˗˘˜˫˔ʠ˦˘�˩˘˥�˙˔˖˜˟ˠ˘ˡ˧˘�̲ˤ˨˘˟˘˦�ˤ˨˘�
˔�˔ˠ˔ˠ�˘�˙˔˭ʠ˦˘�˘ˡ˖ˢˡ˧˥˔˥�˔ˢ˦�ˤ˨˘�˔�
ˣ˥ˢ˖˨˥˔ˠ̍ʡ�ˀ˘˦ˠˢ�ˤ˨˘�˛˔˝˔�˔˧˥˔˦ˢ˦�
ˢ˨�˖ˢˡ˧˥˔˥˜˘˗˔˗˘˦ʟ�˘˦˧̳�˦˘ˠˣ˥˘�
˩˜˚˜˟˔ˡ˧˘�˘�ˣ˥˘ˣ˔˥˔˗ˢ�ˣ˔˥˔�˘ˡ˧˥˔˥�ˡˢ�
˽˕˔ˡˤ˨˘˧˘�ˡ˨ˣ˖˜˔˟̍ʟ�˖ˢˠ�ˣ˥˨˗˘ˡ˧˘�
˔˧˜˧˨˗˘ʡ�ˇ˘ˡ˛ˢ�ϝ˦˘˗˘Ϟ�˗˘�ʷ˘˨˦ʲ�ʸ˦˧ˢ˨�
ˣ˥ˢˡ˧ˢ�ˣ˔˥˔�˜˥�˔ˢ�˦˘˨�˘ˡ˖ˢˡ˧˥ˢʲ

Deus tem sede�˗˘�ˡͅ˦ʟ�˧˘ˠ�˦˘˗˘�ˤ˨˘�
˔�ˡˢ˦˦˔�˘˫˜˦˧̼ˡ˖˜˔�˧˘˥˥˘ˡ˔�˦˘�˧ˢ˥ˡ˘�
ˣ˟˘ˡ˔�˗˘�˙˘˟˜˖˜˗˔˗˘ʡ�ʷˢ�ˠ˘˦ˠˢ�ˠˢ˗ˢʟ�
˔�ˡˢ˦˦˔�˩˜˗˔�˥˘˦ˢ˟˩˘ʠ˦˘�ˡ˔�ˠ˘˗˜˗˔�
˘ˠ�ˤ˨˘�˔ˣ˥ˢ˙˨ˡ˗˔ˠˢ˦�˔�ˡˢ˦˦˔�˦˘˗˘�
˗˘�ʷ˘˨˦ʡ�ʴˢ�˟ˢˡ˚ˢ�˗˘˦˧˔�˦˘ˠ˔ˡ˔ʟ�
˖ˢˠ�ˢ�˦˔˟ˠ˜˦˧˔ʟ�ˣˢ˦˦ˢ�˥˘˭˔˥�˘ˠ�
˖˔˗˔�ˠ˔ˡ˛̵ʭ�ϝˆ˘ˡ˛ˢ˥ʟ�̻˦�ˢ�ˠ˘˨�ʷ˘˨˦ʭ�
˗˘˦˗˘�˔�˔˨˥ˢ˥˔�˧˘�ˣ˥ˢ˖˨˥ˢʡ�ʴ�ˠ˜ˡ˛˔�
˔˟ˠ˔�˧˘ˠ�˦˘˗˘�˗˘�˧˜ʟ�ˠ˘˨�ʷ˘˨˦ʡ�˃ˢ˥�˧˜�
˦˨˦ˣ˜˥ˢʟ�˖ˢˠˢ�˧˘˥˥˔�̳˥˜˗˔ʟ�˦˘ˤ˨˜ˢ˦˔ʟ�
˦˘ˠ�̳˚˨˔Ϟʡ�˂�˖˥˘ˡ˧˘�ˡ̵ˢ�̻�˔ˤ˨˘˟˘�
ˤ˨˘�˘˦˧̳�˦˔˖˜˔˗ˢ�˗˘�ʷ˘˨˦ʟ�ˢ�˖˥˘ˡ˧˘�
̻�˔ˤ˨˘˟˘�ˤ˨˘�˧˘ˠ�˨ˠ˔�˖˔˗˔�˩˘˭�
ˠ˔˜˦�˜ˡ˧˘ˡ˦˔�˦˘˗˘�˗˘�ʷ˘˨˦ʡ�˂�˖˥˘ˡ˧˘�
ˡ̵ˢ�˜˚ˡˢ˥˔�˔�ˠˢ˥˧˘ʟ�ˠ˔˦�˔˖ˢ˟˛˘ʠ˔�
˖ˢˠˢ�ˢ�ˠˢˠ˘ˡ˧ˢ�˘ˠ�ˤ˨˘�˦˘�˛̳�˗˘�
˩˘˥�˦˔˖˜˔˗˔˦�˧ˢ˗˔˦�˔˦�˦˨˔˦�˦˘˗˘˦ʟ�ˢ�
˘ˡ˖ˢˡ˧˥ˢ�ˣ˟˘ˡˢ�˖ˢˠ�˔ˤ˨˘˟˘�ˣˢ˥�ˤ˨˘ˠ�
˦˨˦ˣ˜˥ˢ˨�˗˜˔�˘�ˡˢ˜˧˘ʡ

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

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

Saciar a sede
˂�˦˔˟ˠˢ�˗˘˦˧˘�˗ˢˠ˜ˡ˚ˢ�˦˨˚˘˥˘�˨ˠ˔�
ˠ˘˧̳˙ˢ˥˔�˘˦ˣ˜˥˜˧˨˔˟�ˠ˨˜˧ˢ�˙ˢ˥˧˘�ˣ˔˥˔�
ˡˢ˦�˔˝˨˗˔˥�˔�˥˘Ђ˘˧˜˥�˦ˢ˕˥˘�ˢ�ˡˢ˦˦ˢ�
˘ˡ˖ˢˡ˧˥ˢ�˖ˢˠ�ˢ�˘˦ˣˢ˦ˢʭ�˽˔�ˠ˜ˡ˛˔�
˔˟ˠ˔�˧˘ˠ�˦˘˗˘�˗˘�˩ͅ˦ʟ�ˠ˘˨�ʷ˘˨˦̍ʡ�̛�˔�
˜ˠ˔˚˘ˠ�˗ˢ˦�ˡˢ˜˩ˢ˦�ˤ˨˘�˦˘�˔ˠ˔ˠ�˘�
˗˘˦˘˝˔ˠ�˩˜˩˘˥�˝˨ˡ˧ˢ˦�˘˦˦˔�˘˫ˣ˘˥˜̼ˡ˖˜˔�
˗˘�˔ˠˢ˥ʡ�̛�ˣ˥˘˖˜ˢ˦˔�˘˦˧˔�˜ˠ˔˚˘ˠ�
˗˔�˦˘˗˘�˗˘�˘˦˧˔˥�˝˨ˡ˧ˢ˦ʟ�ˢ�ˣ˔˦˦˔˥�˔�
ˡˢ˜˧˘�˔�ˣ˘ˡ˦˔˥�ˡˢ�˔ˠ˔˗ˢʟ�ˢ�˗˘˦˘˝ˢ�
˗˘�˘ˡ˖ˢˡ˧˥ˢʟ�˖ˢˠˢ�˔�ˡ˘˖˘˦˦˜˗˔˗˘�˗˘�
˔˭˘˜˧˘�ˣ˔˥˔�˔˟˜ˠ˘ˡ˧˔˥�ˢ�˙ˢ˚ˢ�˗ˢ�˔ˠˢ˥ʡ�
̛�˔˦˦˜ˠ�˔�ˠ˜ˡ˛˔�˥˘˟˔̵̹ˢ�˖ˢˠ�ʷ˘˨˦ʲ�
ˇ˘ˡ˛ˢ�ϝ˦˘˗˘Ϟ�˗˘�ʷ˘˨˦ʲ
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‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

As ‘bem-aventuranças’ não são um 
remédio paliativo para nos confortar 
perante as agruras e sofrimentos. 
É isso que a sociedade nos está 
a propor ao ignorar ou esconder 
a morte, talvez o maior tabu dos 
tempos modernos. Queiramos ou não, 
é a morte que salva a vida. Salva-a, 
porque a impede de se tornar um 
ídolo que satisfaz os nossos prazeres, 
um troféu pelo qual lutamos a todo o 
custo. A morte devolve-nos a nossa 
verdadeira condição, confronta-nos 
com o que de mais belo (ou terrível) 
existe em nós. Na verdade, não é a 
morte que nos separa, antes nos une 
no encontro com o essencial.
(Pe. Marcelino Paulo)

APOIE A EQUIPA SÓCIO-CARITATIVA 
DOS CONGREGADOS
Lembra-te dos nossos pobres. No 
entardecer da vida seremos julgados 
apenas sobre o amor: “Tive fome e 
destes-Me de comer, tive sede e destes-
Me de beber, estava nu e vestiste-me, 
estava doente e cuidaste de Mim, estava 
preso e visitaste-Me” (Mt 25, 35-36) 
IBAN PT50 0035 0171 00002883 032 89

AGORA PODE FAZER 
O SEU DONATIVO POR MBWAY
Já pode fazer o seu donativo à Basílica dos 
Congregados a partir da aplicação MBWAY. 
O número de telemóvel é o 910 896 822.

SEMANA DOS SEMINÁRIOS
A Semana dos Seminários de 2020 tem como 
fonte de inspiração a palavra do Evangelho: 
«Jesus chamou os que queria e foram ter 
com Ele» (Mc. 3,13). Ela apresenta de modo 
sintético os elementos estruturantes da 
vocação: o chamamento do Senhor e a 
˥˘˦ˣˢ˦˧˔�˗ˢ˦�˗˜˦˖̿ˣ˨˟ˢ˦ʟ�˖ˢˡЁ˥ˠ˔˗˔�ˣ˘˟˔�
decisão de ir ter com Ele. Rezemos pelos 
nossos seminaristas e seus formadores. A 
colecta das missas vespertinas [17h e 22h 
de sábado] e dominicais revertem para os 
Seminários.

Novembro
1 a 8

EXPOSIÇÃO, ADORAÇÃO E BÊNÇÃO 
DO SS.MO SACRAMENTO
No próximo domingo, das 15h00 às 
17h00. Com a oração do terço da Divina 
Misericórdia e Vésperas.

Novembro
8


