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XXXI DOMINGO DO TEMPO COMUM - ANO A
SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS
1ª Leitura
Ap 7,2-4,9-14
Salmo
23 (24)
2ª Leitura
1 Jo 3, 1-3
Evangelho
Mt 5,1-12a

“BEM-AVENTURADO!”

Caros amigos:
A alegria deste domingo, dia da Ressurreição, é coroada com a beleza da
esperança que celebramos nesta Solenidade de Todos os Santos. A vida dos
santos serve-nos de exemplo, no seguimento feliz de Jesus. Na comunhão com
os santos formamos uma família. Junto de Deus, os santos intercedem por nós,
para que possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a coroa da
vida eterna. Esta é, pois, uma celebração que nos diz respeito a todos e a cada
um. Diz respeito a todos os batizados, que foram santificados e regenerados em
Cristo! Diz respeito a cada um, escolhido pelo Senhor “para ser santo e
irrepreensível na sua presença, no amor” (cf. Ef 1,4). O nosso coração eleva-se
hoje para esta medida alta da vida cristã comum, quando se vê rodeado por uma
nuvem de testemunhas, “que nos estimulam a correr para a meta” (GE 3). São os
santos, de antigamente e de longe, mas também os santos de hoje e de “ao pé da
porta, daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus”
(GE 7).Os santos foram o que nós somos e nós somos chamados a ser o que eles
foram.
Votos de um Santo Domingo e de uma semana abençoada!

Na tua lista de Todos os Santos não imaginarás, por certo, um santo vestido de
calças de ganga, fato de treino, calçado com ténis da Nike? Não te passará pela
cabeça um santo que dança, canta, ri, que gosta de internet e de jogar playstation?!
Pois é. Mas ele existe. O jovem Carlos Acutis foi beatificado no passado dia 10 de
outubro, em Assis. Nasceu em Inglaterra, em 1991, mas cedo regressou a Itália. Uma
leucemia fulminante levou-o à morte, em 2006, quando tinha apenas 15 anos de
idade. Foi sepultado na cidade de Assis, por seu desejo e devoção a São Francisco.

Aos sete anos, Carlos fez a sua Primeira Comunhão e, desde então, nasceu nele um
profundo amor pela Eucaristia. “A Eucaristia – dizia ele – é a minha autoestrada para o
Céu”. Sua mãe, Antónia, que não era praticante, testemunha-o: “O meu filho, desde

pequeno, e sobretudo depois da sua Primeira Comunhão, nunca faltava à missa diária e à
oração do rosário, seguidos por um momento de adoração eucarística”. Aos onze anos,
Carlos escreveu: “Quanto mais Eucaristias recebermos, mais nos pareceremos a Jesus e
ainda nesta terra desfrutaremos do Paraíso!” Esta paixão levou-o a investigar tudo o que
se relacionava com a Eucaristia, especialmente os milagres eucarísticos, organizando
uma exposição na internet. Para amar as pessoas e fazer o bem, era necessário procurar
a fonte do amor, no encontro íntimo e pessoal com o Senhor.
Carlos, sendo de família rica, mostrou um grande amor ao próximo. Foi sempre
acolhedor com os necessitados e quando ia à escola e os encontrava na rua detinha-se a
falar com eles, escutava os seus problemas e, na medida do possível, ajudava-os. “Estar
“BELO EXEMPLO DE
perto do Carlo era estar junto de uma fonte de água fresca”, diz a sua mãe.
SANTIDADE!”
Carlos adotou o infinito como meta para a sua vida. “A nossa meta deve ser o infinito, não
o finito. O Infinito é a nossa Pátria. O Céu espera-nos desde sempre”, repetia o
adolescente. Por isso, viveu a enfermidade e a morte com serenidade. Abandonou-se
entre os braços da Providência e, sob o olhar materno de Maria, repetia: ‘ Quero oferecer

todos os meus sofrimentos ao Senhor pelo Papa e pela Igreja. Não quero ir para o
Purgatório, quero ir direto para o Céu’”. Grandiosa a sua esperança!
Afinal, quem usa calças de ganga, fato de treino e anda pela internet, também pode ser
santo! Os santos “de ao pé da porta” (GE 6) andam por aí, vestidos de forma comum;
comem, dormem, estudam, trabalham, andam de carro ou transportes públicos, são
pais, são mães, são adolescentes e jovens apaixonados, são os heróis escondidos nos
bastidores da luta contra a pandemia. Carlos mostrou-nos que a fé não nos afasta da
vida, mas imerge-nos profundamente nela, para a tornar plena.
À vista desta medida alta da vida cristã comum sentes-te um pecador! “Invoca o Espírito

Santo e caminha, confiante, para a grande meta: a meta da santidade. Assim, não serás
uma fotocópia; serás plenamente tu mesmo” (CV 107). Por fim, escuta o apelo do mais
jovem beato da Igreja: “Se queres ser santo, deves querê-lo com todo o teu coração. E se
esse desejo ainda não tiver aflorado no teu coração, deves pedi-lo com insistência ao
Senhor”.

“ALEGRAI-VOS E
EXULTAI!”

VIVER A PALAVRA

Esta frase de Jesus intitula uma das Encíclicas do Santo Padre sobre o chamamento à
santidade no mundo atual. É um convite incrível para cada um de nós! Somos convidados
a alegrarmo-nos e a exultar porque temos no Céu uma recompensa incomparável aos
bens e às alegrias deste mundo. O santo, mesmo o mais desconhecido e escondido, vive
apenas com uma certeza: Deus é a sua alegria e a sua esperança! Não nos esqueçamos
que, como afirmou Santa Teresa Benedita da Cruz, “na noite mais escura, surgem os
maiores profetas e os santos”. A História vai sendo decidida por tantos que se atrevem a
desafiar a lógica do nosso mundo ao propor o Amor e a felicidade como estilo de vida.

Ao longo desta semana quero descobrir a felicidade e a alegria de ser
santo na normalidade de todas os acontecimentos da minha vida,
mesmo nos mais difíceis.

INTENÇÕES DE MISSA PARA A SEMANA DE 2 A 8 DE NOVEMBRO 2020

DIA 02
SEGUNDA-FEIRA
18H00

Segunda-feira, 02 de Novembro – Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos
- 30º dia de Maria Amaral Alves Pereira do Rego – int. Confraria do SS. Sacramento
- ANIV. Joaquim Rodrigues do Rego Júnior – int. netos
- ANIV. José Augusto Barreto e esposa – int filho Joaquim
- ANIV. Rosa Martins Morais Lima – int. família
- Almas do Purgatório – int. Maria Conceição Lima
- José L. Lima, filho e sogros – int. família
- Manuel da Silva Maciel – int. esposa e filhos
- Maria Celeste Rodrigues Correia Lima – int. marido

DIA 04
QUARTA-FEIRA
18H00

Quarta-feira, 04 de Novembro – S. Carlos Borromeu, Bispo (MO)
- 7º dia de Carlos Ribeiro de Carvalho – int. família
- Aires Sampaio Alves Ferreira – int. esposa
- Almas do purgatório – int. Confraria das Almas
- Ana Pereira Lima – int. filha Rosa e família
- José Gonçalves Quesado – int. filha Rosa e família
- José Sampaio Gomes da Cruz e esposa Conceição – int. filha Conceição Gomes
- Maria Augusta Rodrigues Neiva – int. filho Carlos
- Maria de Lourdes Fernandes do Rego e marido – int. filha Goreti e marido
- Pelas almas dos defuntos que repousam no nosso cemitério - int zeladora da Capela do Repouso

DIA 07
SÁBADO
18H00

DIA 08
DOMINGO- 09H00

Sábado, 07 de Novembro
- 7º dia de Augusta da Conceição Felgueiras Sampaio – int. AO
- ANIV. Camilo Gonçalves Socorro e esposa – int. família
- ANIV. NATAL. Maria Rodrigues Meira e marido – int. Filhos
- ANIV. Maria da Conceição Rodrigues Gomes da Cruz e marido – int. filho e família
- Almas do Purgatório – int. Alzira do Rego Meira
- Adriano Ferreira Silva Costa - int.. esposa e filhos
- António Martins Gonçalves – int. irmão Agostinho
- Francisco Rodrigues Lopes Lima Novo e esposa – int. filho Albino
- Joaquim Teixeira Elias – int. esposa e família
- Manuel da Costa Cunha Rego – int. irmã Maria
- Manuel de Assunção – int. esposa
- Maria Marques Sampaio da Silva e filha Rosa Marques – int. Manuel Marques
Domingo, 08 de Novembro
- Pelo Povo que me está confiado
1. ANUAIS SENHORA DO ROSÁRIO: Maria Neiva (Monte e Calvário) € 112,50; Rosa Maria Rego (Barroco

INFORMAÇÕES e Noval) € 69,50; Adília Santos (Lajes e Estrada Nova) € 69,70
ÚTEIS
ANUAIS DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO: Rosa Amorim (Lajes e Estrada Nova) € 69,50

MISSÕES: Rosa Amorim (Lajes e Estrada Nova) € 155,00
2. Estão à cobrança, durante o mês de novembro, os Anuais do Sagrado Coração de Jesus. Pedia,
por conseguinte, às respetivas zeladora o favor de proceder a esta tarefa. Obrigado!
3. No próximo fim-de semana começam as atividades da Catequese Paroquial no seguinte horário:
- 2º Ano de Catequese: sábados às 16h00;
- 3º Ano de Catequese: sextas e sábados às 18h00 e às 16h15, respetivamente;
- 4º Ano de Catequese: quintas às 18h00;
- 6º Ano de Catequese: sábados às 16h45;
- 8º Ano de Catequese: sábados às 16h30
- 9º e 10º Ano de Catequese: quintas às 19h00
De momento, ficam apenas sem horário definido os 1º, 5º e 7º anos.
4. Durante a semana, celebraremos Eucarista na segunda-feira – comemoração de todos os fiéis
defuntos – na quarta, na sexta e no sábado, às 18h00, pelas intenções assinaladas.

VIDA PAROQUIAL Domingo, 01 de Novembro – XXXI Domingo do Tempo Comum e Solenidade de Todos os
Santos
E DIOCESANA
Início do Mês das Almas
Início da Semana da Diocese de Viana do Castelo
Início da Semana dos Seminários

- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora, pelas Almas – D. Céu Cruz
- 09h00 – Eucaristia do XXXI Domingo do Tempo Comum
- Leitores: D. Céu Morais (1ª Leitura); Sr. João Cruz (2ª Leitura); D. Céu Morais (Oração dos

Fiéis)

- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Francisco Félix e D. Margarida Carlão
- 17h30 – Eucaristia da Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos e Jubileu das Almas
- Leitores: Cristina Cunha (1ª Leitura); Sr. José Rego (2ª Leitura); Cristina Cunha (Oração

dos Fiéis)

- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. José Rego e Sr. Albino Cruz
Segunda-feira, 02 de Novembro – Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora por todos os fiéis defuntos –

D. Beatriz

- 18h00 – Eucaristia da Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos
- Leitores: D. Céu Cruz (1ª Leitura); Sr. Manuel Domingos (2ª Leitura); D. Céu Cruz (Oração

dos Fiéis)

- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Francisco Félix e D. Céu Vieira
Terça-feira, 03 de Novembro – S. Martinho de Porres, Religioso (MF)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima em família, pelas Almas
- Não há celebração da Eucaristia
Quarta-feira, 04 de Novembro – S. Carlos Borromeu, Bispo (MO)

19º Aniversário da Beatificação de Frei Bartolomeu dos Mártires
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora, pelas Almas – D. Rosa Carvalho

- 18h00 – Eucaristia
- Leitor: Sr. José Rego
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. José Rego
Quinta-feira, 05 de Novembro - 1ª Quinta-feira
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora em família, pelas Almas
- Não há celebração da Eucaristia
Sexta-feira, 06 de Novembro – S. Nuno de Santa Maria, Religioso Carmelita Descalço (MF)

1ª Sexta-feira

- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora em família, pelas Almas
- Não há celebração da Eucaristia
Sábado, 07 de Novembro - 1º Sábado
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora, pelas Almas- D. Céu Vieira
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do XXXII Domingo do Tempo Comum
- Leitores: Teresa Felgueiras (1ª Leitura); Sr. Manuel Joaquim Damião (2ª Leitura); Teresa

Felgueiras (Oração dos Fiéis)

- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Albino Cruz e D. Céu Vieira
Domingo, 08 de Novembro – XXXII Domingo do Tempo Comum

Conclusão da Semana da Diocese de Viana do Castelo
Conclusão da Semana dos Seminários

- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora, pelas Almas – D. Beatriz
- 09h00 – Eucaristia do XXXII Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está confiado
- Leitores: D. Margarida Carlão (1ª Leitura); Sr. José Rego (2ª Leitura); D. Margarida Carlão

(Oração dos Fiéis)

- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Francisco Félix e Sr. José Rego

