
 

 

 

Palavra 
 

LÂMPADAS ACESAS 
 

A liturgia do XXXII Domingo do Tempo Comum convida-nos à vigi-
lância. Recorda-nos que a segunda vinda do Senhor Jesus está no 
horizonte final da história humana; devemos, portanto, caminhar 
pela vida sempre atentos ao Senhor que vem e com o coração pre-
parado para o acolher. 
Na segunda leitura, Paulo garante aos cristãos de Tessalónica que 
Cristo virá de novo para concluir a história humana e para inaugurar 
a realidade do mundo definitivo; todo aquele que tiver aderido a Je-
sus e se tiver identificado com Ele irá ao encontro do Senhor e per-
manecerá com Ele para sempre. 

O Evangelho lembra-nos que "estar preparado" para acolher o Senhor que vem sig-
nifica viver dia a dia na fidelidade aos ensinamentos de Jesus e comprometidos com 
os valores do Reino. Com o exemplo das cinco jovens "insensatas" que não levaram 
azeite suficiente para manter as suas lâmpadas acesas enquanto esperavam a che-
gada do noivo, avisa-nos que só os valores do Evangelho nos asseguram a participa-
ção no banquete do Reino. 
A primeira leitura apresenta-nos a "sabedoria", dom gratuito e incondicional de Deus 
para o homem. É um caso paradigmático da forma como Deus se preocupa com a 
felicidade do homem e põe à disposição dos seus filhos a fonte de onde jorra a vida 
definitiva. Ao homem resta estar atento, vigilante e disponível para acolher, em cada 
instante, a vida e a salvação que Deus lhe oferece. 
 

*** 
 

39. Será compromisso dos pastores manter viva tal dinâmica, para que cada batiza-
do se perceba protagonista ativo da evangelização. A comunidade presbiteral, sem-
pre no caminho de formação permanente[48], deverá exercitar com sabedoria a arte 
do discernimento que permite à vida paroquial de crescer e de amadurecer, no reco-
nhecimento das diversas vocações e ministérios. O presbítero, então, como membro 
e servidor do Povo de Deus que lhe é confiado, não pode substituí-lo. A comunidade 
paroquial na sua totalidade é habilitada a propor formas de ministério, de anúncio da 
fé e de testemunho da caridade. 
40. A centralidade do Espírito Santo – dom gratuito do Pai e do Filho à Igreja – leva 
a viver profundamente a dimensão da gratuidade, segundo o ensinamento de Jesus: 
«Gratuitamente recebeste, gratuitamente dás» (Mt 10, 8). Ele ensinou aos discípulos 
a agir no serviço generoso, a cada um ser um dom para os outros (cfr. Jo 13, 14-
15), com uma atenção preferencial para com os pobres. Daqui deriva, ademais, a 
exigência de não “negociar” a vida sacramental e de não dar a impressão que a cele-
bração dos sacramentos – sobretudo da Santíssima Eucaristia – e as outras ações 
ministeriais possam ser sujeitas à tarifas. Por outro lado, o pastor que serve o reba-
nho com generosa gratuidade, é chamado a instruir os fiéis para que cada membro 
da comunidade se sinta responsável e diretamente envolvido a socorrer às necessi-
dades da Igreja, através das várias formas de ajuda e de solidariedade, que a paró-
quia precisa para prestar seu serviço pastoral de maneira livre e eficaz. 

(continua na página 3) 
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Tweets do Papa Francisco 
 
 
 
 
 
Escolher a pureza, a mansidão e a misericór-
dia; escolher confiar-se ao Senhor na pobreza 
de espírito e na aflição; empenhar-se pela jus-
tiça e pela paz, significa caminhar contracor-
rente. Mas este caminho evangélico foi percor-
rido por todos Santos e Beatos. 
#EvangelhoDeDomingo   

… 
 
Hoje rezamos por todos os #FiéisDefuntos e 
especialmente pelas vítimas do #coronavírus: 
por aqueles que morreram sozinhos, sem o 
carinho de seus entes queridos; e por todas as 
pessoas que deram a vida a serviço dos enfer-
mos. 

… 
 
A guerra é a negação de todos os direitos e 
uma agressão dramática ao meio ambiente. Se 
quisermos um desenvolvimento humano inte-
gral autêntico para todos, é preciso continuar 
incansavelmente no esforço de evitar a guerra. 
#EnvironmentConflictDay #FratelliTutti  

… 
 
A oração pelos defuntos, elevada com a confiança de que vivem junto de Deus, espa-
lha os seus benefícios também sobre nós: educa-nos para uma visão verdadeira da 
vida; abre-nos para a verdadeira liberdade, dispondo-nos para a busca contínua dos 
bens eternos.  

«Rise up! (Levanta-te)» é o nome do itinerário 
dirigido aos jovens em ordem ao caminho de 
preparação espiritual para a JMJ Lisboa 2023. 
A proposta consiste num caminho de aprofun-
damento e redescoberta da fé cristã com base 
no verbo levantar-se, que define o tema para 
a JMJ Lisboa 2023. Para D. Manuel Clemente, 
Cardeal-Patriarca de Lisboa, estas catequeses 
«são dinâmicas, pois tanto recebem como 
dispõem a partir». «A catequese comprova-se 
desse modo: quem encontra Jesus encontra 
um caminho a percorrer. Apressadamente, 
mas não ansiosamente, como o Papa Francis-
co fez questão de lembrar, porque Jesus já o 
temos. E a pressa é reparti-lo, para o termos 
ainda mais, nós e os outros», escreve D. Ma-
nuel Clemente na apresentação do itinerário 
proposto para preparar a JMJ Lisboa 2023.  



Informando 
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41. A missão que a paróquia é chamada a cumprir, enquanto centro propulsor da 
evangelização, diz respeito então a todo o Povo de Deus nos seus diversos compo-
nentes: presbíteros, diáconos, consagrados e fiéis leigos, cada um segundo o próprio 
carisma e segundo as responsabilidades que lhes correspondem. 
VII. A Paróquia e os outros órgãos internos da Diocese 
42. A conversão pastoral da comunidade paroquial no sentido missionário, então, 
toma forma e se exprime num processo gradual de renovação das estruturas e, por 
consequência, em modalidades diversificadas de confiar o cuidado pastoral e a parti-
cipação no seu exercício, que envolvem todos os componentes do Povo de Deus. 
43. Na linguagem atual, oferecida pelos documentos do Magistério, em relação à 
órgãos internos do território diocesano[49], há algumas décadas são acrescidas à 
paróquia e aos vicariatos forâneos, já previstos no vigente Código de Direito Canôni-
co[50], expressões como “unidade pastoral” e “zona pastoral”. Tais denominações 
definem, de fato, formas de organização pastoral da diocese, que exprimem uma 
nova relação entre os fiéis e o território. 
44. No tema de “unidade” ou “zonas pastorais”, ninguém pense obviamente que a 
solução das múltiplas problemáticas do momento presente dê-se através de uma 
simples denominação nova para realidades já existentes. No coração de tal processo 
de renovação, evitando de somente sofrer a mudança e esforçando-se em vez disto 
a promovê-lo e a orientá-lo, encontra-se talvez a exigência de individuar estruturas 
através das quais reviver em todos os componentes da comunidade cristã a vocação 
comum à evangelização, em vista de um cuidado pastoral do Povo de Deus mais 
eficaz, no qual o “fator chave” não pode ser outro que a proximidade. 
45. Em tal prospectiva, a norma canônica coloca em evidência a necessidade de indi-
viduar partes distintas ao interno de cada diocese[51], com a possibilidade que es-
sas sejam sucessivamente reagrupadas em realidades intermediárias entre a própria 
diocese e a singular paróquia. Por consequência disto, então, levando em considera-
ção as dimensões da diocese e da sua concreta realidade pastoral, podem-se dar 
várias tipologias de reagrupamentos de paróquias[52]. 
No coração de tais realidades vive e trabalha a dimensão de comunhão da Igreja, 
com uma particular atenção ao território concreto, para o qual na sua criação deve-
se levar em consideração o mais possível da homogeneidade da população e dos 
seus costumes e das características comuns do território, para facilitar a relação de 
proximidade entre os párocos e os outros agentes pastorais[53]. 
VII.a. Como proceder para criação de junção de paróquias 
46. Em primeiro lugar, antes de proceder para criação de junção de paróquias, para 
tal ato o Bispo deve necessariamente consultar o Conselho presbiteral[54], em res-
peito à norma canônica e em nome da séria corresponsabilidade eclesial, assumida 
em diversos níveis entre o Bispo e os membros de tal Conselho. 
47. Antes de mais nada, as junções de mais paróquias podem acontecer em forma 
de simples federação, no modo que as paróquias associadas mantenham distintas a 
sua identidade. 
Ao estabelecer cada gênero de junção de paróquias vizinhas, além disso, devem por 
si serem respeitados os elementos essenciais estabelecidos pelo direito universal 
para a pessoa jurídica da paróquia, os quais não são dispensáveis pelo Bispo[55]. 
Ele deverá então emitir para cada paróquia que deseja suprimir um decreto específi-
co, redigido com as motivações pertinentes[56]. 
48. À luz do quanto foi acima exposto, então, a junção e a criação ou supressão de 
paróquias, é determinada pelo Bispo diocesano respeitando as normas prevista no 
Direito Canônico; isto é, mediante incorporação, para qual uma paróquia flui noutra, 
sendo por essa absorvida e perdendo a sua originária individualidade e personalida-
de jurídica; ou, ainda, mediante verdadeira e própria fusão, que dá vida a uma nova 
e única paróquia, com a consequente extinção das paróquias preexistentes e da sua 
personalidade jurídica; ou, por fim, mediante divisão de uma comunidade paroquial 
em paróquias autônomas, que são criadas ex novo[57]. 

Instrução A conversão pastoral da comunidade paroquial  
ao serviço da missão evangelizadora da Igreja. 
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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 - Através 
do Facebook do Prior. 

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

 Calendário Paroquial Dia  

Semana dos Seminários. O ofertório de 14 e 15 de novembro 
reverte para os seminários. 

8 a 15  
Novembro  

Dia Mundial dos Pobres 15 Novembro Domingo 

Entrega dos símbolos da JMJ ao Patriarcado de Lisboa, em 
Roma 22 Novembro Domingo 

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  

LEITURAS        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  

 

15 - DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM 
Prov. 31, 10-20. 30-31   /  Sal. 127 (128)  /  1 Tes. 5, 1-6  /  Mt. 25, 14-30  /  Semana I do Saltério  

Sal. 45 

Sal. 36 (37) 

Sal. 22 (23) 
Sal. 145 (146) 

Sal. 118 (119) 

Sal. 111 (112) 

Jo. 2, 13-22 

Lc. 17, 7-10 

Lc. 17, 11-19 
Lc. 17, 20-25 

Lc. 17, 26-37 

Lc. 18, 1-8 

Ez. 47, 1-2. 8-9. 12 

Tit. 2, 1-8. 11-14 

Tit. 3, 1-7 
Flm. 7-20 

2 Jo. 4-9 

3 Jo. 5-8 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 
- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

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

