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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 
à eternidade. Esta é, afinal, a meta 
de todos nós, «a geração dos que 
procuram o Senhor», criados para 
sermos felizes em íntima relação filial 
com Deus: «Vede que admirável amor 
o Pai nos consagrou em nos chamar 
filhos de Deus. E somo-lo de facto».

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 
imortalidade dos filhos de Deus.

“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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Comemoração dos Fiéis deFuntos
A Igreja, Mãe piedosa, depois da sua 
solicitude em celebrar com os devidos 

louvores todos os seus filhos que se alegram 
no Céu, quer interceder diante de Deus 

pelas almas de todos os que nos precederam 
marcados com o sinal da fé e agora dormem 

na esperança da ressurreição, bem como 
por todos os defuntos desde o princípio do 

mundo cuja fé só Deus conhece, a fim de que, 
purificados de toda a mancha do pecado, 

sejam associados aos cidadãos celestes, para 
poderem gozar da visão da felicidade eterna.

SEGUNDA, 2 / Novembro > 9h / P. da Graça
(no interior da igreja ou no adro/parque)

 Por todos os fiéis defuntos

SEGUNDA, 2 / NovEmbro > 10h30 / moStEiro
(dentro da igreja do mosteiro ou no claustro do cemitério)
 Por todos os fiéis defuntos

SEGUNDA, 2 / Novembro > 19h / P.da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

 Por todos os que falecerem por causa 
da pandemia...

SEGUNDA, 2 / NovEmbro > 20h / CAp. SrA Do Ó
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

 Por todos os que falecerem por causa 
da pandemia...

tErçA, 3 / NovEmbro >  19h / CAp. SrA Do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

Quarta, 4 / Novembro > 19h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

José Joaquim Gomes m.c. filha Maria; 
Ac. de Graças a Ns Sra da Graça 
m.c. Amélia Semelhe; Edmundo 
Rodrigues Peixoto, pais e sogros 
m.c. esposa; Maria Cândida Moreira 
Gomes e marido m.c. família

 QUiNtA, 5 / NovEmbro >  19h / CAp. SrA Do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

Sexta, 6 / Novembro > 19h/CaP. Sra da Graça 
(no interior da capela, limitado a cerca de 30 pessoas)

As intenções serão pelos últimos irmãos/ãs fa-
lecidos/as, da Confraria de Ns Sra da Graça, 
e que faleceram no tempo da pandemia.

Sábado, 7 / Novembro > 18h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

Carolina Ferreira Fernandes, pais e 
cunhados m.c. irmã Lurdes; Maria 

VISITA AO CEMITÉRIO - romaGem e oração
O Arcebispo de Braga pede, na mensa-

gem por ocasião dos Fiéis Defuntos, 
que “o aglomerado de familiares à vol-
ta das sepulturas” seja substituído “pela 
revitalização de coisas já esquecidas” 
e por “novos hábitos que sublinhem 
as verdades em que acreditamos”. D. 
Jorge Ortiga afirma que a circunstân-
cia actual deve ser aproveitada para 
“reflectirmos mais profundamente” e 
refere a redescoberta da família “como 
Igreja doméstica” para falar da oração 
– como da caridade – como uma for-
ma de “revitalizar” a devoção.

O prelado diz que a ligação aos 
entes falecidos “passa pela oração, 
na eucaristia e na vida pessoal e 
familiar, pelas esmolas e por todas 
as experiências de caridade” – mais 
valiosas “que todas as flores, círios ou 
sepulturas ornamentadas”, alertando 
também para as “alminhas” que hoje 
estão abandonadas e que esta é uma 
oportunidade para as recuperar, 
“restituindo o significado que sempre 
tiveram: o convite à oração”.

D. Jorge Ortiga estabelece, na mensa-
gem, o cancelamento das celebrações 
comunitárias nos cemitérios – assim 
como relembra a proibição de pro-
cissões e romagens –, mas pede aos 
sacerdotes que, sem aviso prévio, se 
desloquem aos cemitérios para que, 
“pessoalmente e como pastores das 
comunidades, rezem por todas as 
pessoas falecidas”. Lembra ainda que 
todo o mês de Novembro “deveria ser 
aproveitado para frequentes visitas 
aos cemitérios”.

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.

PENSAMENTO DA SEMANA
«Todos nascem como originais, mas 

muitos morrem como fotocópias.»
[Beato Carlo Acutis]

Isabel Reis Gomes m.c. marido e 
filhos; Domingos Manuel Correia 
Rodrigues m.c. família

SÁbADo, 7 / NovEmbro >  19h / CAp. SrA Do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

domINGo, 8 / Novembro > 9h / P.da Graça
(no interior da igreja ou no adro/parque)

Camilo Fernandes Gomes, pais e 
sogros m.c. Teresa da Silva Gonçalves 
Gomes; Manuel Silva Ribeiro m.c. 
filhos; Rosa da Costa Coelho m.c. 
marido; Domingos Alves Dias m.c. 
sobrinha Glória; José Martins m.c. 
filho José; Maria da Conceição Abreu 
Peixoto m.c. marido; Camilo Semelhe 
e pais m.c. irmã; Adriano Gomes 
Coelho m.c. esposa; Maria de Jesus 
Silva Graça m.c. marido e filhos; 
António Valente Peixoto m.c. esposa; 
Rosinda Gomes, filha Rosa e Firmino 
Ferreira m.c. netos

DomiNGo, 8 / NovEmbro > 10h30 / moStEiro
(dentro da igreja do mosteiro ou no claustro do cemitério)

CALENDÁRIO LITÚRGICO
2 | Comemoração de Todos os Fiéis 

Defuntos 
3| S. Martinho de Porres, religioso
4| S. Carlos Borromeu, bispo
6 | S. Nuno de Santa Maria, religioso

LeItoreS
dIa 7 / Novembro [iGrEjA]

Leitores - a designar
dIa 8 / Novembro [iGrEjA]

Leitores - Jovens

CEMITÉRIO - avISo da juNta de freGueSIa
Em virtude da evolução da Pandemia, o 

acesso ao Cemitério será condicionado 
nos dias 31 e dia 1. - É obrigatório o 
uso de máscara; - Não é permitida 
a entrada de grupos superiores a 5 
pessoas; - Os arranjos florais devem vir 
prontos de casa; - Cada pessoa apenas 
pode permanecer 20 minutos; - Não é 
permitida a partilha de equipamentos 
e materiais de limpeza;  Lotação 
limitada a 50 pessoas em simultâneo.

Estas regras aplicam-se aos dias 31 de 
Outubro e dia 1 de Novembro.

No entanto face à evolução diária da 
Pandemia, podem ser sujeitas a alterações.
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