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ANO A
TODOS OS SANTOS 

SOLENIDADE

Apocalipse 7, 2-4.9-14
Salmo 23 (24)

1João 3, 1-3
Mateus 5, 1-12a

PERGUNTA 
DA SEMANA

Porque é que tens 
medo da morte?

A solenidade de Todos os Santos 
celebra a felicidade. É a meta de todos 
os que se deixaram amar por Deus 
e escolheram o caminho proposto 
pelo Mestre: «Bem-aventurados» os 
pobres em espírito, os humildes, os 
misericordiosos, os puros de coração, 
os que promovem a paz, os justos, os 
que são insultados e perseguidos por 
causa da sua fé. A «multidão imensa, 
que ninguém podia contar, de todas 
as nações, tribos, povos e línguas», 
simboliza os que acreditaram no 
poder da felicidade e viveram até 
̲�˘˧˘˥ˡ˜˗˔˗˘ʡ�ʸ˦˧˔�̻ʟ�˔Ёˡ˔˟ʟ�˔�ˠ˘˧˔�
de todos nós, «a geração dos que 
procuram o Senhor», criados para 
˦˘˥ˠˢ˦�˙˘˟˜˭˘˦�˘ˠ�̿ˡ˧˜ˠ˔�˥˘˟˔̵̹ˢ�Ё˟˜˔˟�
com Deus: «Vede que admirável amor 
o Pai nos consagrou em nos chamar 
Ё˟˛ˢ˦�˗˘�ʷ˘˨˦ʡ�ʸ�˦ˢˠˢʠ˟ˢ�˗˘�˙˔˖˧ˢ̍ʡ

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 tudo 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. Uns 
procuram a ‘amortalidade’, a morte 
da morte. Nós, cristãos, buscamos a 
˜ˠˢ˥˧˔˟˜˗˔˗˘�˗ˢ˦�Ё˟˛ˢ˦�˗˘�ʷ˘˨˦ʡ

“Bem-aventurados”“Bem-aventurados”
‘Até que a morte nos una’, 
nova série em laboratoriodafe.pt

Até que a morte 
nos una
A morte pode ser pensada apenas 
com os nossos critérios humanos 
e limitados. A morte também pode 
ser lida a partir da perspetiva cristã, 
alicerçada nas bem-aventuranças, 
na esperança da eternidade. Por 
isso, nesta nova ‘série’, queremos 
proclamar que a morte nos separa, e 
também nos une: separa-nos, porque 
provoca o pleno distanciamento 
físico; une-nos, porque provoca a 
plena comunhão espiritual. Sim, a 
morte é a salvação da vida!
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‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

A poesia é oferecida a cada pessoa 
só uma vez e o efeito da negação 
é irreversível. O amor é oferecido 
raramente e aquele que o nega 
algumas vezes depois não o encontra 
mais. Mas a santidade é oferecida 
a cada pessoa de novo cada dia, e 
por isso aqueles que renunciam à 
santidade são obrigados a repetir a 
negação todos os dias.
(Sophia de Mello Breyner Andresen)

HORÁRIO DAS EUCARISTIAS
COMEMORAÇÃO 
DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS

9h, 10h30, 12h, 15h, 17h e 19h. 

Pedimos que participem numa única 
celebração. 
O uso de máscara é obrigatório.

GRUPO SEMEADORES DE ESPERANÇA 
DOS CONGREGADOS
A partir do próximo sábado, às 15h15, no 
salão da Basílica, retomamos os encontros 
do “Grupo Semeadores de Esperança”. O 
Grupo, a partir da escuta da Palavra de 
Deus, procura ser lugar onde se cultiva 
os rebentos de um mundo novo mais 
justo e fraterno, onde se faz a sementeira 
da cultura do encontro, da fraternidade 
e da esperança, nas comunidades e na 
sociedade. Para mais informações deve 
dirigir-se à secretaria.
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De 17 a 21 de Novembro (horário: 
09h00-12h30 | 14h30 - 17h30) realiza-
se a Feirinha Solidária, cujas receitas 
revertem para os pobres. 
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).

FEIRINHA SOLIDÁRIA

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. 

Novembro
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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.
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