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Palavra ...            
 

ESPERAR O SENHOR 
 
O ano litúrgico aproxima-se do fim. A liturgia destes 
domingos tem como referência fundamental a prepa-
ração para a vinda do Senhor. Se é certo que o Se-
nhor vem na sua glória, no fim dos tempos, é certo 
também que ele vem ao nosso encontro quando ca-
da um de nós se aproxima do fim da vida. Ninguém 
sabe quando é o fim, por isso é importante estar 
preparado para o encontro com o Senhor, estar vi-
gilante, porque o tempo do encontro é sempre ines-
perado. Na Carta aos Tessalonicenses, Paulo pede 
aos cristãos que acreditem na ressurreição de 
Cristo. Por isso, no que se refere aos que partem, “os 
cristãos não podem ficar tristes como os pagãos, 
que não têm esperança”. A referência, porém, perante 

o mistério da vida e da morte é a sabedoria de Deus. A sabedoria 
humana não permite uma leitura sobre a eternidade, porém, ao contrá-
rio, a sabedoria de Deus garante-nos que há uma vida para além da 
vida e é esta que marca o caminho no tempo. O Evangelho conta-
nos uma história muito curiosa, a das virgens desprevenidas e a das 
virgens prudentes. Só as prudentes se preparam para a chegada do 
noivo. 
 

*** 
 

A contemplação da figura de Cristo deve inflamar o desejo e fortificar 
a decisão de entrar com ele nas núpcias. A nós são-nos entregues a 
felicidade e a responsabilidade da espera. Quanto mais se ama uma 
pessoa, tanto mais se está disposto a esperá-la. E quanto mais se 
espera, tanto mais cresce o desejo e o amor por ela. Os pais e os 
bons amigos sabem-no. A última luz que se apaga numa casa é a de 
quem espera que o outro chegue. Quem ama vive “na espera”, não 
“junto” dela, como se esse fosse um dos muitos compromissos para reali-
zar. 
O cristão formará dentro de si um espaço para a espera, onde ela 
possa viver. E estará sempre pronto, porque fará da espera o seu pró-
prio modo de vida, num contínuo ato de amor, como o salmista se-
quioso do seu Deus.  



Comunidade 
 

 

 

 

 

 

 

Devido às dúvidas que têm sido postas sobre o horário das missas, du-
rante o horário de Inverno, vimos esclarecer o mesmo: 
De 2ª a 6ª feira, a missa é sempre às 19h, mesmo que seja ves-
pertina, por forma a permitir que quem vem dos empregos possa par-
ticipar. 
Aos Sábados, Domingos e feriados religiosos, a missa será às 
18h. 
Este horário estará em vigor até ao dia 19 de Março de 2018. No fim-de
-semana de 24 e 25 de Março a missa voltará a ser às 19h. 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à missa das 12h de Sábado, a missa da Catequese, infor-
mamos que a mesma será celebrada até ao dia 16 de Junho. 
 
Apenas será suprimida nos seguintes dias: 
 Férias de Natal (16, 23 e 30 de Dezembro) 
 Carnaval (10 de Fevereiro) 
 Peregrinação da Catequese a Fátima (17 de Fevereiro) 
 Férias da Páscoa (24 e 31 de Março) 
 No dia 2 de Junho será às 11h (primeiras comunhões) 



Informando 
 
1. Ao referirmos aqui, no passado Domingo, o exemplo de S. Domingos e 
dos seus companheiros, tínhamos presentes dois momentos do processo 
de formação da Ordem dos Pregadores relatados por um ilustre dominica-
no, o P. H.R. Lacordaire, OP, na sua Vida de S. Domingos.  
Em Prouille, reúne com um grupo pouco numeroso dos que tinham acudi-
do ao seu chamamento. São ainda apenas um punhado de homens de 
grande fé, dispostos a dedicar a sua vida inteira à pregação no âmbito de 
uma Igreja atravessada por uma crise profunda.  
Como deveria configurar-se a Ordem para poder levar a cabo a missão 
que se tinha proposto? “Em Prouille, resolveu-se que seriam aceites as tra-
dições monásticas, apenas com certas modificações, sendo a primeira e 
mais geral, a seguinte: ‘que cada prelado tivesse, no seu Convento, o poder 
de dispensar os irmãos das obrigações gerais, quando assim o julgasse 
útil, sobretudo no que impedisse o estudo, a pregação e o bem das almas, 
tendo a nossa ordem sido, desde a sua origem, destinada à pregação e à 
salvação das almas, e devendo todos os nossos esforços tender sem ces-
sar ao proveito espiritual do próximo.’” (Constituições da Ordem dos Frades Pre-
gadores. Prólogo, n.º 3, cit. em Lacordaire, op, Vida de S. Domingos)  
Dispensa que Domingos não parecia querer para si próprio. Com efeito, 
são fortes os testemunhos da sua profunda vida de oração, a par com 
uma actividade transbordante e incansável.  
Essa dupla perspectiva, prova de uma constante procura do que melhor 
poderia contribuir para dar à nova Ordem condições para sobreviver e 
superar as dificuldades da missão, enquanto para si próprio parece não 
ter dúvidas de ir até ao limite do extremo despojamento, é também visí-
vel na questão da opção pela pobreza. 
Com efeito, se protelou a decisão tão desejada, de a ordem renunciar a 
todos os bens, tomada, finalmente, no Capitulo Geral de Bolonha, no dia 
de Pentecostes de 1220, é certo que, pessoalmente, porém, mesmo “antes 
de renunciar a tudo para seguir a Jesus Cristo, já Domingos percorria o 
Languedoc descalço, vestido de um cilício e de uma túnica remendada, 
entregando à Providência o cuidado do seu pão de cada dia. (op. cit. pág. 
187). 
SAIBAMOS NÓS, NA PEQUENEZ OU NA GRANDEZA DAS NOSSAS VIDAS, ALIMEN-
TAR CONSTANTEMENTE, NA PALAVRA QUE REZAMOS, A FÉ QUE NOS APROXIMA 
SEMPRE DO AMOR A DEUS E AO PRÓXIMO, EXPRESSO NA CARIDADE QUE É O 
VÍNCULO DA PERFEIÇÃO. 
 
2. Não queremos deixar de trazer aqui uma chamada de atenção para o 
Discurso do Papa Francisco aos participantes na conferência “(Re)
Thinking Europe”. [(Re)Pensar a Europa] Uma contribuição cristã ao futuro do 
projecto europeu, promovida pela Comissão dos Episcopados da Comuni-
dade Europeia (COMECE). Dirigido aos Bispos da Europa mas também às 
“diversas personalidades eclesiais, políticas, académicas ou simplesmente 
provenientes da sociedade civil” que estiveram presentes, certamente 
são também palavras para todos nós. Porque “falar de uma contribuição 
cristã ao futuro do continente significa antes de tudo questionar-se acer-
ca da nossa tarefa como cristãos hoje, nestas terras tão ricamente plas-
madas ao longo dos séculos pela fé.” Por isso voltaremos ao assunto.  
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Horário das Missas: 
 

2ª-6ª: 9h, 19h  *  Sábados: 9h, 12h, 18h, 21h30  *  Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 18h 
 

Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h 
 

Horário das Confissões:             3ª: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Exposição do Santíssimo Sacra-
mento (c/ oração do Rosário) 

13 Novembro Segunda Igreja 15.00 

Secretariado Permanente 14 Novembro Terça Centro 21.30 

Reunião dos Ministros Extraordi-
nários da Comunhão 

18 Novembro Sábado Centro 16.00 

Reunião de Pais dos 3º, 6º e 9º 
anos (catequese) 

23 Novembro Quinta Centro 21.30 

LEITURAS            12 - DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM 

Sab. 6, 12-16   /  Sal. 62  /  1Tes. 4, 13-18  /  Mt. 25, 1-13  /  Semana IV do Saltério 

 

19 - DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM 

Prov. 31, 10-13. 19-20. 30-31   /  Sal. 127  /  1Tes. 5, 1-6  /  Mt. 25, 14-30  /  Semana I do Saltério 

Sal. 138 

Sal. 33 

Sal. 81 

Sal. 118 

Sal. 18 A 

Sal. 104 

Lc. 17, 1-6 

Lc. 17, 7-10 

Lc. 17, 11-19 

Lc. 17, 20-25 

Lc. 17, 26-37 

Lc. 18, 8-8 

Sab. 1, 1-7      

Sab. 2, 23 — 3, 9  

Sab. 6, 1-11 

Sab. 7, 22 — 8, 1 

Sab. 13, 1-9  

Sab. 18, 14-16 — 19, 6-9 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Acontece … 
 

25 de Novembro - Concerto de Maria, 15h 

 

26 de Novembro - Abertura da Venda de Natal 


