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Na espera também se constrói, se consolida a paciência, a temperança. Vivemos
imersos no imediato e na satisfação ao segundo das nossas necessidades, mas o
tempo é construtor e consolida. Não gostamos de esperar e por isso bocejamos e
aborrecemo-nos rapidamente. Uma mãe espera delicadamente e pacientemente
nove meses pelo seu filho. Nessa espera, todos as células da criança seguem o
percurso de maturação, ordenada e no tempo certo. Sabemos que uma criança de
pré-termo entra em perigo de vida, pela prematuridade da sua existência. A demora
é esse tempo de atenção que permite a construção de quem somos, de quem
queremos ser, conscientes de que estaremos sempre impreparados.

XXXII DOMINGO DO TEMPO COMUM - ANO A
1ª Leitura
Sab 6,12-16
Salmo 62 (63)
2ª Leitura
1 Tes 4, 13-18
Evangelho
Mt 25,1-13

Caros amigos:
A liturgia doeste 32º Domingo do Tempo Comum convida-nos à
vigilância. Recorda-nos que a segunda vinda do Senhor Jesus está no
horizonte final da história humana. Assim, somos interpelados a
preparar as nossas lâmpadas como sentinelas da esperança no
encontro com aquele que nos espera. Devemos, portanto, caminhar
pela vida sempre atentos ao Senhor que vem e com o coração
preparado para o acolher A nossa vocação funda-se neste laço que se
prepara a cada instante porque esperamos o esposo com entusiasmo!

Quando a vida nos sacode e nos surpreende, quando a sonolência marcou o ritmo

“SENHOR, SENHOR, dos nossos passos, quando todas as portas se fecharam e parece que chegamos a
ABRE-NOS A
um beco sem saída é quando, do fundo de nós, sai essa oração em forma de grito
suplicante: Senhor, abre-me a porta; Senhor, ajuda-me, socorre-me que me distraí!
PORTA…”

E o Senhor, que nos olha com ternura e amor, irá exclamar que não nos conhece,
porque nos vê indignos. Muitas vezes estamos desalinhados, sofridos, esfarrapados,
 mas não foi para isso que fomos criados! Porém, há em nós uma dignidade de filhos
que naqueles momentos é resgatada e somos devolvidos à vida! Nunca a porta do
coração de Deus se fecha! Nem mesmo com toda a nossa insensatez! Bastará apenas
um coração sincero e suplicante e as entranhas do Senhor abrem-se aos Seus!

INFORMAÇÕES
ÚTEIS

“CINCO ERAM
INSENSATAS E CINCO
ERAM PRUDENTES…”

Esta parábola bem podia chamar-se a Parábola das Metades; numa fiel
alegoria ao nosso modo de viver! Vivemos a meias: a meias verdades, a meio
gaz, mais ou menos, assim-assim! Uns dias; vivemos a total prudência nas
nossas atitudes, no nosso agir, para logo as substituir pela insensatez e
incoerência! Tecemos a vida; umas vezes, com fios de seda e ouro, quando
apoiados na graça e no dom e outras; com linhas de alinhavar, seguros de
nós mesmos, contando apenas connosco. O Senhor, olhando a nossa vida e o
mundo em que vivemos alerta para uma vida plena, por inteiro, com o TODO
que somos, construída na relação com Ele.

1. MISSÕES: Celeste Morais e Rosa Carvalho (Cruzeiro, Igreja e Sendim) € 160,00
2. A Festa em honra de Nossa Senhora do Rosário, com distribuição de terços pelas pessoas
dos lugares da nossa Paróquia, far-se-á na celebração da Imaculada Conceição no dia 08 do
próximo mês de dezembro.
3. Em face do aumento exponencial e progressivo de casos de COVID-1, atingindo de forma
cresente a população juvenil, e dando cumprimento às normas sanitárias decorrentes do
estado de emergência no nosso país, entendemos ser prudente SUSPENDER a Catequese
Paroquial de forma presencial já a partir do próximo fim-de-semana, pelo que, muito
recomendo aos pais, avós e demais encarregados de educação acompanhem, pelo menos
uma hora por semana, as suas crianças dando-lhes eles mesmos a catequese, ensinandolhes as orações e a doutrina. Para tal, muito hão-de contribuir as suas catequistas que, com
o auxilio dos meios de comunicação e das plataformas de comunicação digital, os ajudarão
nessa missão. Não posso deixar de insistir principalmente junto daquelas crianças que vão
fazer a sua Primeira Comunhão e Profissão de Fé, a saber o 3º, 4º, 6º e 7º anos, isto é,
aquelas crianças que não fizeram a Primeira Comunhão e Profissão de Fé no ano pastoral
passado e aquelas que, em princípio, farão este ano e que se encontram a frequentar o 3º e
6º ano, respectivamente. A seu devido tempo e em condições de segurança, uns e outros
hão-de celebrar estes importantes marcos da sua caminhada na fé. Agradeço, por
conseguinte, a compreensão e a colaboração de todos. E, por favor, não baixem armas no
combate a este maldito vírus. Protejam-se e protejam os outros!
4. As obras de finalização do nosso NOVO LAR já se encontram na fase de Concurso Público.
As empresas interessadas em concorrer já podem consultar o Diário da República e a
respectiva plataforma onde se encontra a obra a concurso público. Anda perto de um milhão
de euros. Haja propostas!

INTENÇÕES DE MISSA PARA SÁBADO, 14 DE NOVEMBRO 2020
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REZAR A PALAVRA E
CONTEMPLAR O MISTÉRIO

- 30º dia Rosa Vieira Gomes – int. Confraria do SS. Sacramento*
- ANIV. Maria das Dores Araújo Lima – int. filhas
- ANIV. NATAL. Maria Meira Lima Novo – int. marido e filhos
- José Garcia Correia Lima e esposa – int. filha Olívia Lima
- Maria da Soledade Felgueiras Cunha e marido – int. filhos
- Maria Gracinda Martins Ferreira e marido – int. filhos
- Em honra de S. Bartolomeu dos Mártires – int. pessoa devota
- ANIV. Rosa do Rosário Cardoso Araújo e marido – int. neta Maria Jácome
- ANIV. NATAL. Conceição Lima Sampaio e marido – int. filhos
- Maria das Dores da Costa Jácome – int. marido e filhas
- ANIV. Avelino Iglésias Lopes – int. filhos
- ANIV. Rogério Fernando de Morais – int. esposa e filhos
- Almas do purgatório – int. Confraria das Almas
- Albino Barbosa Barreto – int. esposa Lurdes*
- Francisco Ferreira da Silva – int. família
- ANIV. Beatriz Barros Gomes - int. marido Joaquim, filhos e neto*
- Ana Fernandes Arezes e marido – int. filho António e esposa
- José Gonçalves da Silva e esposa – int. filha Maria e netas
- Maria das Dores Araújo Vaz e marido – int. afilhada
- Maria Teresa Rodrigues Morais – int. irmã Maria
- Em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima – int. Cecília
- ANIV. Maria da Conceição Meira – int. filha Augusta
- ANIV. CASAMENTO de Maria de Lurdes Correia Dias – int. família
- Carolino Rodrigues Rego Meira e marido – int. família
- José Carlos Lima Torres – int. pais
- Manuel Alves Cruz e filho – int. sobrinho
- 5º ANIV. Guilhermina Cunha, Marie Louise Van Dorpe, Karel Van Dorpe e cunhado
Joaquim Macedo – int. Ingrid Van Dorpe
- 34º ANIV. Rosa da Conceição Martins Loureiro e marido – int. filho Augusto
- 5º ANIV. Rosa Meireis Pereira – int. marido e filhos
- António Martins Viana, esposa e filha – int. neta Maria
- Joaquim Araújo Lima – int. pai e irmãos
- Maria Constança dos Santos Lima – int. marido, filhos e netos
- Maria da Conceição Fernandes do Rego – int. marido
- Maria da Luz Ribeiro Morgado – int. pessoa amiga
- Palmira Ribeiro dos Santos Lima e marido – int. filhos
- Rosa da Conceição Rego Silva Novo e marido – int. filhos
- Pelo Povo que me está confiado

VIVER A PALAVRA

Durante esta semana vou estar atenta às minhas atitudes e gestos
imprudentes e insensatos e em cada um elevar para Ti a minha
súplica!

VIDA PAROQUIAL
E DIOCESANA

Meu Senhor e meu Deus, Que eu seja inteira e viva na inteireza!
Que eu seja sensata e prudente nos gestos, nas palavras e nos pensamentos!
Que eu seja paciente e costure a minha vida e o meu existir com as Tuas linhas e
possa mostrar aos que me rodeiam que também tens fios de tecer para quantos
queiram!
E, Senhor, quando insistir nos meus cordéis e eles se partirem que eu tenha a
coragem de gritar por Ti! Ámen.

Domingo, 08 de Novembro – XXXII Domingo do Tempo Comum

Conclusão da Semana da Diocese de Viana do Castelo
Conclusão da Semana dos Seminários
Colecta da Missa a favor da Diocese e seu Seminário Diocesano

- 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
Segunda-feira, 09 de Novembro – Dedicação da Basílica de S. João de Latrão –

Catedral do Papa (Festa)

- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora em família, pelas Almas
- Não há celebração da Eucaristia
Terça-feira, 10 de Novembro – S. Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja (MO)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima em família, pelas
Almas
- Não há celebração da Eucaristia
Quarta-feira, 11 de Novembro – S. Martinho de Tours, Bispo (MO)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora em família, pelas Almas
- Não há celebração da Eucaristia
Quinta-feira, 12 de Novembro – S. Josafat, Bispo e Mártir (MO)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora em família, pelas Almas
- Não há celebração da Eucaristia
Sexta-feira, 13 de Novembro – S. Estanislau, Religioso (MF)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora em família, pelas Almas
- Não há celebração da Eucaristia
Sábado, 14 de Novembro
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora, pelas Almas- D. Isabel
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do XXXIII Domingo do Tempo Comum
- Leitores: D. Maria do Céu Morais (1ª Leitura); Filipe Silva (2ª Leitura); D. Maria do

Céu Morais (Oração dos Fiéis)

- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Miguel Sousa e D. Margarida Carlão
Domingo, 15 de Novembro – XXXIII Domingo do Tempo Comum
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora, pelas Almas –

D. Céu Vieira

- 09h00 – Eucaristia do XXXIII Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está
confiado
- Leitores: D. Adília Santos (1ª Leitura); Sr. João Cruz (2ª Leitura); D. Adília Santos

(Oração dos Fiéis)

- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. José Rego e D. Margarida Carlão

