
 

 

 

Palavra 
SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS 

 
Fruto da conversão realizada pelo Evangelho é a santidade de 
muitos homens e mulheres do nosso tempo; não só daqueles 
que foram proclamados oficialmente santos pela Igreja, mas 
também dos que, com simplicidade e no dia a dia da existên-
cia, deram testemunho da sua fidelidade a Cristo. Como não 
pensar nos inumeráveis filhos da Igreja que, ao longo da his-
tória do continente europeu, viveram uma santidade generosa 
e autêntica no mais recôndito da vida familiar, profissional e 
social? Todos eles, como “pedras vivas” aderentes a Cristo 

“pedra angular”, construíram a Europa como edifício espiritual e moral, dei-
xando aos vindouros a herança mais preciosa. O Senhor Jesus havia prome-
tido: “Aquele que acredita em Mim fará também as obras que Eu faço; e 
fará obras maiores do que estas, porque Eu vou para o Pai” (Jo 14,12). Os 
santos são a prova viva da realização desta promessa, e ajudam a crer que 
isto é possível mesmo nos momentos mais difíceis da história. 
 

(da Exortação Apostólica Ecclesia in Europa de João Paulo II, n.º 14) 

 
*** 

 

VI. Da conversão das pessoas à conversão das estruturas 
34. Neste processo de renovação e de reestruturação, a paróquia deve evi-
tar o risco de cair na excessiva e burocrática organização de eventos e nu-
ma oferta de serviços, que não exprimem a dinâmica da evangelização, 
mas o critério de autopreservação[40]. 
Citando São Paulo VI, Papa Francisco, com a sua habitual paresia, trouxe à 
memória que « a Igreja deve aprofundar a consciência de si mesma, medi-
tar sobre o seu próprio mistério (...). Há estruturas eclesiais que podem 
chegar a condicionar um dinamismo evangelizador; de igual modo, as boas 
estruturas servem quando há uma vida que as anima, sustenta e avalia. 
Sem vida nova e espírito evangélico autêntico, sem “fidelidade da Igreja à 
própria vocação”, toda e qualquer nova estrutura se corrompe em pouco 
tempo»[41]. 
35. A conversão das estruturas, que a paróquia deve propor-se, exige 
“muito antes” uma mudança de mentalidade e uma renovação interior, so-
bretudo, de quantos são chamados à responsabilidade como guia pastoral. 
Os pastores e em modo particular os párocos, «principais colaboradores do 
Bispo»[42], para serem fiéis ao que Cristo ordenou, devem advertir com ur-
gência a necessidade de uma reforma missionária na pastoral. 

 

 
(continua na página 3) 
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Tweets do Papa Francisco 
 
 
 
 
 
Não é verdadeiro amor a Deus o que não se 
expressa no amor ao próximo; e, da mesma 
forma, não é amor verdadeiro ao próximo o 
que não se baseia na relação com Deus. 
#EvangelhodeHoje (Mt 22,34-40)  

… 
 
Tu és o meu Filho. Esta simples frase nos faz 
intuir algo do mistério de Jesus e do seu cora-
ção, sempre voltado para o Pai. Jesus ofereceu
-nos a sua própria #oração, que é o seu diálo-
go de amor com o Pai. #AudiênciaGeral  

… 
 
Quem ama está seguro de que não se perde 
nenhuma das suas obras feitas com amor, ne-
nhum ato de amor a Deus, nenhuma das suas 
generosas fadigas, nenhuma dolorosa paciên-
cia. Tudo isto circula pelo mundo como uma 
força de vida. #FratelliTutti  

… 
 
Expresso a minha solidariedade à comunidade católica de #Nice, em luto pelo ataque 
que semeou morte num lugar de oração e consolação. Rezo pelas vítimas, por suas 
famílias e pelo amado povo francês, para que possa reagir ao mal com o bem.  



Informando 
(continuação da página 1) 

36. Tendo presente quanto a comunidade cristã seja ligada a própria história 
e aos próprios afetos, cada pastor não pode esquecer que a fé do Povo de 
Deus se relaciona com a memória familiar e com aquela comunitária. Muitas 
vezes, o lugar sagrado evoca momentos de vida significativos das gerações 
passadas, rostos e eventos que marcaram itinerários pessoais e familiares. 
Para evitar traumas e feridas, é importante que os processos de reestrutura-
ção das comunidades paroquiais e, às vezes, diocesanas sejam conduzidas a 
realizá-las com flexibilidade e de modo gradual. 
Papa Francisco citando à reforma da Cúria Romana, sublinhou que a ação 
gradual «é o fruto do indispensável discernimento que implica processo histó-
rico, varredura dos tempos e das etapas, verificação, correções, experimen-
tação, aprovações “ad experimentum”. Então, nestes casos não se trata de 
indecisão, mas da flexibilidade necessária para poder atingir uma verdadeira 
reforma»[43]. Trata-se de ter atenção a não “forçar os tempos”, querendo 
completar as reformas muito rapidamente e com critérios genéricos, que obe-
decem a lógicas elaboradas “em escritório”, esquecendo-se das pessoas con-
cretas que habitam o território. Realmente, cada projeto deve ser situado na 
vida real de uma comunidade e inserido nessa sem traumas, com uma neces-
sária fase de consulta prévia e outra de aplicação progressiva e de avaliação. 
37. Tal renovação, naturalmente, não diz respeito unicamente ao pároco, 
nem pode ser imposição vinda do alto, excluindo o Povo de Deus. A conver-
são pastoral das estruturas implica no conhecimento que «o Santo Povo fiel 
de Deus é ungido com a graça do Espírito Santo; portanto, na hora de refle-
tir, pensar, avaliar, discernir, devemos ter muito cuidado com essa unção. 
Cada vez que, como Igreja, como pastores, como consagrados esquecemo-
nos esta certeza erramos a estrada. Cada vez que queremos suplantar, silen-
ciar, aniquilar, ignorar ou reduzir o Povo de Deus em sua totalidade e em su-
as diferenças a pequenas elites, construímos comunidades, planos pastorais, 
discursos teológicos, espiritualidade e estruturas sem raízes, sem história, 
sem rosto, sem memória, sem corpo, de fato, sem vida. No momento em que 
nos erradicamos da vida do Povo de Deus, caímos na desolação e perverte-
mos a natureza da Igreja»[44]. 
Neste sentido, o clero não realiza sozinho a transformação solicitada pelo Es-
pírito Santo, mas está envolvido na conversão que diz respeito a todos os 
integrantes do Povo de Deus[45]. Por isso, é necessário «procurar com consci-
ência e lucidez espaços de comunhão e de participação, para que a Unção de 
todo o Povo de Deus encontre as suas mediações concretas para manifestar-
se»[46]. 
38. Por consequência, é evidente quanto seja oportuno a superação tanto 
duma concessão autorreferencial da paróquia, quanto duma “clericalização da 
pastoral”. Levar a sério que o Povo de Deus «tem por condição a dignidade e 
a liberdade dos filhos de Deus, em cujos corações o Espírito Santo habita co-
mo num templo»[47], leva a promover práticas e modelos através dos quais 
cada batizado, em virtude do dom do Espírito Santo e dos carismas recebi-
dos, torna-se protagonista ativo da evangelização, no estilo e nas modalida-
des de uma comunhão orgânica, seja com as outras comunidades paroquiais, 
seja com a pastoral no geral da diocese. De fato, o sujeito responsável da 
missão é toda a comunidade, a partir do momento que a Igreja não se identi-
fica somente com hierarquia, mas se constitui como Povo de Deus. 
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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  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  

2 - COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNDOS 
Job. 19, 1. 23-27a   /  Sal. 26  /  2 Cor. 4, 17—5, 1  /  Mt. 11, 25-30  

 

8 - DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM 
Sab. 6, 12-16   /  Sal. 62 (63)  /  1 Tes. 4, 13-18  /  Mt. 25, 1-13  /  Semana IV do Saltério  

Sal. 21 (22) 

Sal. 26 (27) 

Sal. 104 (105) 
Sal. 121 (122) 

Sal. 111 (112) 

Lc. 14, 15-24 

Lc. 14, 25-33 

Lc. 15, 1-10 
Lc. 16, 1-8 

Lc. 16, 9-15 

Filip. 2, 5-11 

Filip. 2, 12-18 

Filip. 3, 3-8a 
Filip. 3, 17—4, 1 

Filip. 4, 10-19 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 
- 6ª Feira - 

- Sábado  - 
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6 
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 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

