
 

 

 

Palavra 
OS DONS DE DEUS EM NÓS 

 
A liturgia do XXXIII Domingo do Tempo Comum recorda a cada 
cristão a grave responsabilidade de ser, no tempo histórico em 
que vivemos, testemunha consciente, ativa e comprometida desse 
projeto de salvação/libertação que Deus Pai tem para os homens. 
O Evangelho apresenta-nos dois exemplos opostos de como espe-
rar e preparar a última vinda de Jesus. Louva o discípulo que se 
empenha em fazer frutificar os "bens" que Deus lhe confia; e con-
dena o discípulo que se instala no medo e na apatia e não põe a 
render os "bens" que Deus lhe entrega (dessa forma, ele está a 

desperdiçar os dons de Deus e a privar os irmãos, a Igreja e o mundo dos frutos 
a que têm direito). 
Na segunda leitura, Paulo deixa claro que o importante não é saber quando virá 
o Senhor pela segunda vez; mas é estar atento e vigilante, vivendo de acordo 
com os ensinamentos de Jesus, testemunhando os seus projetos, empenhando-
se ativamente na construção do Reino. 
A primeira leitura apresenta, na figura da mulher virtuosa, alguns dos valores 
que asseguram a felicidade, o êxito, a realização. O "sábio" autor do texto pro-
põe, sobretudo, os valores do trabalho, do compromisso, da generosidade, do 
"temor de Deus". Não são só valores da mulher virtuosa: são valores de que de-
ve revestir-se o discípulo que quer viver na fidelidade aos projetos de Deus e 
corresponder à missão que Deus lhe confiou. 
 

*** 
 
A supressão de paróquias para união extintiva é legítima para causas diretamen-
te concernentes uma determinada paróquia. Ao invés, não são motivos adequa-
dos, por exemplo, somente a escassez do clero diocesano, a geral situação fi-
nanceira da diocese, ou outras condições da comunidade presumidamente rever-
síveis em pouco tempo (por exemplo, a consistência numérica, a não autossufici-
ência econômica, a modificação do planejamento urbano no território). Como 
condição de legitimidade deste gênero de providências, é necessário que os mo-
tivos aos quais nos referimos estejam direta e organicamente conexos com a 
comunidade paroquial interessada e não com considerações gerais, teóricas e 
“de princípio”. 
49. A propósito da criação e da supressão de paróquias, é bom lembrar que cada 
decisão deve ser adotada mediante decreto formal, redigido por escrito[58]. Por 
consequência, é para considerar não conforme à norma canônica emanar uma 
única providência, visando criar uma reorganização de caráter geral concernente 
a toda diocese, uma parte dessa ou um grupo de paróquias, notificadas em único 
ato normativo, decreto geral ou lei particular. 
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Tweets do Papa Francisco 
 
 
 
 
 
Uma fé "que atua pelo amor" (Gl 5,6) é aquela 
lâmpada luminosa com a qual podemos atra-
vessar a noite além da morte e alcançar a 
grande festa da vida. (Mt 25,1-13) 
#EvangelhoDeDomingo   

… 
 
Todos podemos dar sem esperar recompensa, 
fazer o bem sem pretender outro tanto da pes-
soa que ajudamos. É aquilo que Jesus dizia aos 
seus discípulos: «Recebestes de graça, dai de 
graça» (Mt 10, 8). #FratelliTutti  

… 
 
A sociedade se enriquece com o diálogo entre 
ciência e fé, que abre novos horizontes ao pen-
samento. Os progressos científicos devem ser 
iluminados com a luz da fé, para que respeitem 
a centralidade da pessoa humana. 
#WorldScienceDay 

… 
 
Quem reza jamais está sozinho. De fato, Jesus nos acolhe na sua oração para que nós 
possamos rezar Nele e através Dele. E isso é obra do Espírito Santo. O Evangelho nos 
convida a rezar ao Pai em nome de Jesus. #Oração #AudiênciaGeral   

… 
 

A generosidade que apoia o vulnerável, consola o aflito, mitiga os sofrimentos, devol-
ve dignidade a quem dela está privado, é condição para uma vida plenamente huma-
na. #DiaMundialdosPobres  

Curso online -  
‘A Igreja Rede de Rela-
ções Fraternas’ 
 

O IDFC - Instituto Diocesano da Formação Cristã 
propõe o curso ‘A Igreja Rede de Relações Frater-
nas’, com o padre Fernando Domingues, provincial 
Comboniano, que vai decorrer via teleconferência 
(Zoom), às quartas-feiras, nos dias 18 e 25 de no-
vembro e 2, 9 e 16 de dezembro, às 21h00. 
“Propomos dedicar cada sessão a uma das dimen-
sões desta rede de relações: rede sinodal, universal, 
apostólica, profética, transformadora, ‘sacerdotal’, e 
finalmente, rede que tece redes de diálogo com ou-
tras religiões”, assinala a Escola de Leigos, que orga-
niza a formação. 

Informações:  
213558026 ou https://idfc.patriarcado-lisboa.pt  
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50. Em modo particular, nos casos de supressão de paróquias, o decreto deve 
indicar claramente, com referência à situação concreta, quais são as razões que 
induziram o Bispo a adotar a decisão. Essas, então, deverão ser indicadas especi-
ficamente, não sendo suficiente apenas uma genérica alusão ao “bem das almas”. 
No ato da supressão da paróquia, realmente, o Bispo deverá providenciar tam-
bém à devolução dos seus bens em relação às normas canônicas[59]; a menos que 
não se apresentem graves razões contrárias, ouvido o Conselho presbiteral[60], 
será necessário garantir que a igreja da paróquia suprimida continue aberta aos 
fiéis. 
51. Ligada ao tema de reagrupamento de paróquias e da eventual supressão des-
sas está a necessidade que, às vezes, verifique-se de reduzir uma Igreja ao uso 
profano não indecoroso[61], decisão de competência do Bispo diocesano, depois de 
obrigatoriamente ter consultado o Conselho presbiteral[62]. 
Ordinariamente, também neste caso, não são causas legítimas para decretar tal 
redução a diminuição do clero diocesano, a diminuição demográfica e a grave cri-
se econômica da diocese. Ao contrário, se o prédio encontra-se em tais condições 
de não poder de algum modo ser utilizado para o culto divino e não seja possível 
restaurá-lo, poder-se-á reduzi-lo ao uso profano não indecoroso, a norma do di-
reito. 
 

VII.b. Vicariato forâneo 
52. Antes de mais nada, é necessário recordar que, «a fim de favorecer a cura 
pastoral, mediante uma ação comum, podem várias paróquias mais vizinhas unir-
se em agrupamentos peculiares, tais como os vicariatos forâneos»[63]; esses as-
sumem nos vários lugares denominações como aquelas de “decanatos” ou 
“arciprestados”, ou também de “zonas pastorais” ou “prefeituras”[64]. 
53. O vigário forâneo não deve necessariamente ser um pároco de uma determi-
nada paróquia[65] e, para que se realize a finalidade para a qual o vicariato é cria-
do, entre as suas responsabilidades, a primeira é aquela de «promover e coorde-
nar a atividade pastoral comum no vicariato»[66], em tal modo que não permane-
ça uma instituição meramente formal. Além do mais, o vigário forâneo «tem a 
obrigação de, segundo as determinações do Bispo diocesano, visitar as paróquias 
de sua circunscrição»[67]. Para que possa realizar melhor a sua função e para fa-
vorecer ainda mais a atividade comum entre as paróquias, o Bispo diocesano po-
derá conceder ao vigário forâneo outras faculdades consideradas oportunas se-
gundo o contexto concreto. 
 

VII.c. Unidade pastoral 
54. Inspirando-se em finalidades analógicas, quando as circunstâncias exigem, 
em razão da extensão territorial do vicariato forâneo ou do grande número de 
fiéis e, para isto, seja necessário favorecer melhor a colaboração orgânica entre 
paróquias vizinhas, tendo escutado o Conselho presbiteral[68], o Bispo pode tam-
bém decretar o reagrupamento estável e institucional de várias paróquias no inte-
rior do vicariato forâneo[69], levando em consideração alguns concretos critérios. 
55. Antes de tudo, é oportuno que os reagrupamentos (denominados “unidades 
pastorais”[70]) sejam delimitados o quanto mais possível em modo homogêneo, 
também do ponto de vista sociológico, para que possa ser realizada uma verda-
deira pastoral orgânica ou integrada[71], em prospectiva missionária. 
56. Além do mais, cada paróquia de tal reagrupamento deve ser confiada a um 
pároco ou também a um grupo de sacerdotes in solidum, que cuidem de todas as 
comunidades paroquiais[72]. Alternativamente, onde o Bispo considerar convenien-
te, o reagrupamento poderá também ser composto por diversas paróquias, confi-
adas ao mesmo pároco[73]. 

Instrução A conversão pastoral da comunidade paroquial  
ao serviço da missão evangelizadora da Igreja. 
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Horário das Missas em tempo do Estado de Emergência e re-
colhimento obrigatório… 
 
2ª-6ª: 19h * Sábados: 12h  *  Domingos e Dias Santos: 9h e 11h 
 
Igreja Nª Srª do Rosário - Domingos e Dias Santos: 12h 
 

Convento de S. Domingos - Domingos: 10h e 12h 
 
 

Horário das Confissões:         5as: 17h30. Outros dias, marcar na secretaria. 
 

Horário do Cartório:         3as e 5as: 17h00 às 19h00  

 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 

Links para a transmissão das Missas: 
 
 

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  

LEITURAS          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  

 

22 - DOMINGO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO 
Ez. 34, 11-17   /  Sal. 22 (23)  /  1 Cor. 15, 20-26. 28  /  Mt. 25, 31-46  /  Semana II do Saltério  

Sal. 1 

Sal. 14 (15) 

Sal. 97 
Sal. 149 

Sal. 118 (119) 

Sal. 143 (144) 

Lc. 18, 35-43 

Lc. 19, 1-10 

Mt. 14, 22-33 
Lc. 19, 41-44 

Lc. 19, 45-48 

Lc. 20, 27-40 

Ap. 1, 1-4; 2, 1-5a 

Ap. 3, 1-6. 14-22 

Act. 28, 11-16. 30-31 
Ap. 5, 1-10 

Ap. 10, 8-11 

Ap. 11, 4-12 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 
- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

16 
17 

18 

19 

20 

21 

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

