
 

 

 

Palavra 
UM AMOR IMENSO 

 
A liturgia do XXX Domingo Comum diz-nos que o amor está no 
centro da experiência cristã. O que Deus pede - ou antes, o que 
Deus exige - a cada crente é que deixe o seu coração ser sub-
mergido pelo amor. 
O Evangelho diz-nos, de forma clara e inquestionável, que toda a 
revelação de Deus se resume no amor - amor a Deus e amor aos 
irmãos. Os dois mandamentos não podem separar-se: "amar a 
Deus" é cumprir a sua vontade e estabelecer com os irmãos rela-
ções de amor, de solidariedade, de partilha, de serviço, até ao 

dom total da vida. Tudo o resto é explicação, desenvolvimento, aplicação à 
vida prática dessas duas coordenadas fundamentais da vida cristã. 
A primeira leitura garante-nos que Deus não aceita a perpetuação de situa-
ções intoleráveis de injustiça, de arbitrariedade, de opressão, de desrespeito 
pelos direitos e pela dignidade dos mais pobres e dos mais débeis. A título de 
exemplo, a leitura fala da situação dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas e 
dos pobres, vítimas da especulação dos usurários: qualquer injustiça ou arbi-
trariedade praticada contra um irmão mais pobre ou mais débil é um crime 
grave contra Deus, que nos afasta da comunhão com Deus e nos coloca fora 
da órbita da Aliança. 
A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de uma comunidade cristã (da 
cidade grega de Tessalónica) que, apesar da hostilidade e da perseguição, 
aprendeu a percorrer, com Cristo e com Paulo, o caminho do amor e do dom 
da vida; e esse percurso - cumprido na alegria e na dor - tornou-se semente 
de fé e de amor, que deu frutos em outras comunidades cristãs do mundo 
grego. Dessa experiência comum, nasceu uma imensa família de irmãos, uni-
da à volta do Evangelho e espalhada por todo o mundo grego. 
 

*** 
 
V. “Comunidade de comunidades”: a paróquia inclusiva, evangelizado-
ra e atenta aos pobres 
27. O sujeito da ação missionária e evangelizadora da Igreja é sempre todo o 
Povo de Deus. Realmente, o Código de Direito Canônico coloca em evidência 
que a paróquia não se identifica com um edifício ou um conjunto de estrutu-
ras, mas sim com uma precisa comunidade de fiéis, na qual o pároco é o seu 
pastor próprio[30]. A este propósito Papa Francisco recordou que «a paróquia é 
presença eclesial no território, âmbito para a escuta da Palavra, o crescimento 
da vida cristã, o diálogo, o anúncio, a caridade generosa, a adoração e a cele-
bração», e afirmou que essa «é comunidade de comunidades»[31]. 

 

(continua na página 3) 
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Comunidade 

 

Refletir e aprofundar o tema ‘Família e Educação’ é o objetivo 
dos quatro webinars [videoconferência com intuito educacio-
nal] gratuitos que a Pastoral da Família do Patriarcado de Lis-
boa está a organizar, para decorrerem nas duas primeiras 
quintas-feiras de novembro e de dezembro, sempre às 21h30. 
Dirigida a pais, filhos e educadores, esta iniciativa é composta 
pelo Módulo 1, sobre ‘Pais e Filhos’, que decorre dias 5 e 12 de 
novembro, com ‘Educar para quê?’ e ‘Serão os pais competen-
tes para educar?’, e o Módulo 2, ‘Pais e Escola’, a 3 e 10 de 
dezembro, será sobre ‘O valor dos adultos para as crianças e 
jovens’ e ‘Liberdade de Educação’. Em cada webinar, além da 
palestra haverá uma mesa redonda.   

 

Inscrições: http://familia.patriarcado-lisboa.pt (clicar aqui) 



Informando 
(continuação da página 1) 

 

28. Os diversos componentes que na paróquia se articulam são chamados à co-
munhão e à unidade. Na medida em que cada um implementa a própria comple-
mentariedade, pondo-a a serviço da comunidade, então, de um lado se pode ver 
plenamente realizado o ministério do pároco e dos presbíteros que colaboram co-
mo pastores, de outro lado emerge a peculiaridade dos vários carismas dos diáco-
nos, dos consagrados e dos leigos, para que cada um faça o seu melhor para a 
construção do único corpo (cfr. 1 Cor 12, 12). 
29. A paróquia, portanto, é uma comunidade convocada pelo Espírito Santo para 
anunciar a Palavra de Deus e fazer renascer novos filhos à fonte batismal; reuni-
da por seu pastor, celebra o memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor 
e testemunha a fé na caridade, vivendo em permanente estado de missão, para 
que a ninguém falte a mensagem salvífica, que doa a vida. 
A propósito, Papa Francisco assim se expressa: «A paróquia não é uma estrutura 
caduca; precisamente porque possui uma grande plasticidade, pode assumir for-
mas muito diferentes que requerem a docilidade e a criatividade missionária do 
Pastor e da comunidade. Embora não seja certamente a única instituição evange-
lizadora, se for capaz de se reformar e adaptar constantemente, continuará a ser 
“a própria Igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas”. 
Isto supõe que esteja realmente em contato com as famílias e com a vida do po-
vo, e não se torne uma estrutura complicada, separada das pessoas, nem um 
grupo de eleitos que olham para si mesmos. […] Temos, porém, de reconhecer que 
o apelo à revisão e renovação das paróquias ainda não deu suficientemente fruto, 
tornando-as ainda mais próximas das pessoas, sendo âmbitos de viva comunhão 
e participação e orientando-as completamente para a missão»[32]. 
30. Não pode ser estranho à paróquia o “estilo espiritual e eclesial dos santuários” 
– verdadeiros e próprios “espaços missionários” – caracterizados pelo acolhimen-
to, pela vida de oração e pelo silêncio que restaura o espírito e pela celebração do 
sacramento da reconciliação e pela atenção para com os pobres. As peregrinações 
que as comunidades paroquiais realizam aos vários santuários são instrumentos 
preciosos para o crescimento na comunhão fraterna e, retornar a casa, para 
transformar os próprios lugares de vida quotidiana muito mais abertos e hospita-
leiros[33]. 
31. Nesta prospectiva, tem-se a ideia que o santuário pode oferecer aquele con-
junto de características e de serviços que, analogamente, uma paróquia também 
deve haver, representando para muitos fiéis o objetivo desejado da própria busca 
interior e o lugar onde nos encontramos com o rosto de Cristo misericordioso e 
com uma Igreja acolhedora. 
Esses podem redescobrir nos santuários “a unção do Santo” (1 Jo 2,20), isto é, a 
própria consagração batismal. Destes lugares aprende-se, na liturgia, a celebrar 
com fervor o mistério da presença de Deus em meio a seu povo, a beleza da mis-
são evangelizadora de cada batizado, o chamado a traduzir em caridade os luga-
res onde se vive[34]. 
32. “Santuário” aberto a todos, a paróquia, chamada também a alcançar cada 
um, sem exceção, recorda que os pobres e os excluídos devem ter sempre um 
lugar privilegiado no coração da Igreja. Como afirmou Bento XVI: «Os pobres são 
os destinatários privilegiados do Evangelho»[35]. Por sua vez, Papa Francisco es-
creveu que «a nova evangelização é um convite a reconhecer a força salvífica das 
suas vidas, e a colocá-los no centro do caminho da Igreja. Somos chamados a 
descobrir Cristo neles: não só a emprestar-lhes a nossa voz nas suas causas, mas 
também a ser seus amigos, a escutá-los, a compreendê-los e a acolher a misteri-
osa sabedoria que Deus nos quer comunicar através deles»[36]. 
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Acontece … 
 

Link de acesso à transmissão online do Youtube (clicar aqui):  
https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live  
 

Link de acesso à transmissão online do Facebook (clicar aqui):  
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124  
 

- Transmissão online da Eucaristia, de 2ª a 6ª, a partir das 19h00 - Atra-
vés do Facebook do Prior. 

- Transmissão online da Eucaristia Dominical às 11h - Através do Youtube 
da Paróquia e do Facebook do Prior.  

LEITURAS           25 - DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM 

Ex. 22, 20-26   /  Sal. 17 (18)  /  1 Tes. 1, 5c-10  /  Mt. 22, 34-40  /  Semana II do Saltério  

 

1 - DOMINGO XXXI DO TEMPO COMUM - TODOS OS SANTOS 
Ap. 7, 2-4. 9-14   /  Sal. 23 (24)  /  1 Jo. 3, 1-3  /  Mt. 5, 1-12a  /  Semana III do Saltério  

Sal. 1 

Sal. 127 (128) 

Sal. 18 A 
Sal. 143 (144) 

Sal. 110 (111) 

Sal. 41 (42) 

Lc. 13, 10-17 

Lc. 13, 18-21 

Lc. 6, 12-19 
Lc. 13, 31-35 

Lc. 14, 1-6 

Lc. 14, 1. 7-11 

Ef. 4, 32—5, 8 

Ef. 5, 21-33 

Ef. 2, 19-22 
Ef. 6, 10-20 

Filip. 1, 1-11 

Filip. 1, 18b-26 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 
- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

26 
27 

28 

29 

30 

31 

 Calendário Paroquial Dia  

47º Aniversário da inauguração da Igreja e Centro Paroquial 4 Novembro Quarta 

30º Aniversário da inauguração da Casa Nª Srª do Rosário 4 Novembro Quarta 

Horário das Missas: 
 

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

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

Horário das Confissões:         5as: 17h30. Outros dias, marcar na secretaria. 
 
Horário do Cartório:         3as e 5as: 17h00 às 19h00  

https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124

