
 
 

 

    Domingo XXX – T. Comum 
 

A liturgia do 30º Domingo Comum diz-nos, de 
forma clara e inquestionável, que o amor está no cen-
tro da experiência cristã. O que Deus pede – ou antes, 
o que Deus exige – a cada crente é que deixe o seu 
coração ser submergido pelo amor. 

O Evangelho (Mt 22,34-40) 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 relações 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 (Ex 22,20-26) garante-nos 
que Deus não aceita a perpetuação de situações into-
leráveis 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 lei-
tura fala da situação dos estrangeiros, dos órfãos, das 
viúvas e dos pobres vítimas da especulação dos usu-
rários: qualquer injustiça ou arbitrariedade 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 (1Tes 1, 5c-10) apresenta-nos 
o exemplo de uma comunidade cristã (da cidade grega 
de Tessalónica) que, apesar da hostilidade e da perse-
guição, 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 comunida-
des cristãs do mundo 
grego. Dessa experi-
ência comum, nasceu 
uma imensa família 
de irmãos, unida à 
volta do Evangelho e 
espalhada por todo o 
mundo grego. 
(Da Liturgia Dehoniana) 

 

Agenda desta Semana 
 

- Dia 27.out.º, sexta-feira. São Gonçalo de La-
gos – Às 18.00, Lição dos Grupos de Guitarra. – 
Hoje, não haverá lição de “Iniciação Cristã”. – Às 
20.00, Jantar de Confraternização pelo 75º Aniversá-
rio do nosso Prior, Padre João, no restaurante “Con-
chas” (Quinta das Conchas).  

- Dia 28.out.º, sábado. São Simão e São Judas, 
Apóstolos – Às 11.00, Batismo de Lourenço Santos. 
– Às 12.00, Batismo de Pilar Brito. – Às 17.00, Cate-
quese para Crianças e Jovens, seguida de Missa Ves- 
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Santos e Fiéis Defuntos 
 

Nesta semana, vamos celebrar duas datas que 
andam muito misturadas na nossa sociedade e en-
tre nós todos, mas convém que se faça uma boa 
distinção entre elas, para aproveitarmos melhor a 
riqueza e a personalidade de cada uma. 

No dia 1 de Novembro celebramos em con-
junto todas as pessoas que se encontram na glória 
de Deus, quer tenham ou não sido elevadas pela 
Igreja às honras dos altares. Não têm conta, con-
templam Deus face a face, vivem em plena felici-
dade e intercedem por nós. Na missa, além de as 
recordarmos no Céu, é-nos proposto que as imite-
mos, pela prática das bem-aventuranças. 

No dia 2 de Novembro, celebramos os “Fiéis 
Defuntos”. A morte, na perspetiva cristã, é vista 
como a passagem (páscoa) para a fase definitiva e 
eterna da vida, em união com a morte e ressurrei-
ção de Jesus. Assim, a Igreja, na sua liturgia, trata o 
momento da morte dos cristãos de modo muito pe-
culiar e consagra-lhes vários ritos: unção dos doen-
tes, viático, bênção com indulgência plenária, enco-
mendação da alma, exéquias, etc. 

Por isso, é-nos muito recomendado pela Igreja, 
como práticas de caridade fraterna para com os de-
funtos, que rezemos por eles, pelas almas do pur-
gatório em especial e que ponhamos essa intenção 
em celebrações de missas, etc…  

É diferente assim o sentido da celebração dos 
“Fiéis Defuntos”, a 2 de Novembro, e o culto da-
queles que, na vida, deixaram rasto edificante de 
santidade, do dia 1 de Novembro. 

  Padre João    

O Padre João Caniço, nosso Prior, 
cumpre hoje 75 anos de vida. 

Toda a gratidão e toda a glória 
para Deus! 



pertina a eles diretamente dirigida, às 18.30, na Igreja 
Paroquial.  

- Dia 29.out.º, Domingo XXX do T. Comum. 
– Às 11.00, Batismo de Leandro Oliveira, Sandro e 
Nicole Figueiredo. – Às 15.00, Batismo de Lourenço 
Guedes. – Às 16.00, Reunião do Conselho Pastoral. 

- Dia 30.out.º, seg.-feira, T. C. – Às segundas-
feiras, a Igreja está encerrada, para limpeza e descanso. 

- Dia 31.out.º, terça-feira, T. C. – Às 18.00, Li-
ção dos Grupos de Guitarra. – Às 18.30, Missa Ves-
pertina da Solenidade de Todos os Santos. 

- Dia 01.nov.º, quarta-fª., Solenidade de To-
dos os Santos – Horário dos Domingos. 

- Dia 02.nov.º, quinta-feira, Comemoração de 
Todos os Fiéis Defuntos. Missas por intenção dos 
Fiéis Defuntos da nossa Comunidade Paroquial, às 
9.30 e 18.30 horas.  

- Dia 03.nov.º, sexta-feira, T.C. – Às 18.00, Li-
ção dos Grupos de Guitarra. – Às 21.00, Iniciação 
Cristã de Adultos, preparação do Batismo e do Crisma 
(7.ª). – Às 21.30, na Igreja de N. Sra. do Carmo (Alto 
do Lumiar): Reunião de todo o Setor da Liturgia da 
nossa Vigararia (Lisboa IV): Ministros Extraordiná-
rios da Comunhão, Leitores, Acólitos, Zeladores da 
Igreja e Sacristães – com o Senhor Cardeal-Patriarca, 
no âmbito da Visita Pastoral, a decorrer na nossa Vi-
gararia. A cada um dos colaboradores nestes grupos 
se pede um esforço para estar presente. 

- Dia 04.nov.º, sábado, São Carlos Borromeu 
– Às 11.00, Batismo de Carlos Lourete – Às 17.00, 
Catequese para Crianças e Jovens, seguida de Missa 
Vespertina especialmente dirigida a eles, às 18.30, na 
Igreja Paroquial. 

- Dia 05.nov.º, Domingo XXXI do T. Co-
mum. – Às 16.00, Reunião do Conselho Económico 
Paroquial.   

 

 

Festa dupla de “São Martinho” 
 

Estão abertas as inscrições para a nossa Festa-Con-
vívio de São Martinho, promovida pela Paróquia e que 
este ano decorrerá no dia próprio, dia 11 de novem-
bro, sábado, em dois momentos: 1) a seguir à Missa 
das 18.30, em grande tenda, no Adro da Igreja; e 2) 
nos arredores de Lisboa, em grupo de quem se queira 
inscrever, numa quinta ao nosso dispor, na zona da 
Abrigada (Quinta da Venda, Marés), cedida pela gene-
rosidade de um paroquiano do Largo da República do 
Paraguai. Há transporte de autocarro para todos, mas, 
se alguém quiser levar o seu próprio carro, pode ins-
crever-se e participar também. 

Haverá muito convívio: prova de vinhos, almoço, 
magusto e visita guiada às instalações da Quinta (In-
teraves). Tudo por apenas 20 euros (crianças até aos 5 
anos, gratuito; dos 6 aos 16 anos, dez euros). 

     

Peregrinações em 2018 
 

Podem-se ir inscrevendo no Acolhimento da Igreja 
todas as pessoas que tenham intenção de participar 
nalguma ou em ambas estas Peregrinações. Ao me-
nos, aponte na agenda e convide familiares e amigos: 

1) – Peregrinação a Santiago de Compostela. 
De 28 de Abril a 1 de Maio, em quatro dias, de auto-
carro. Custo total, à volta de 500 euros. 

2) – Peregrinação à Terra Santa. De 16 a 21 de 
Julho, em seis dias. Custo total, cerca de 1300 euros. 

Vá já convidando familiares e amigos, para fazer-
mos de cada uma destas iniciativas, momentos impor-
tantes de espiritualidade, de cultura e de convívio. 
 

Publicações com interesse 
  

- Agenda Litúrgica 2018 – Ed. do A. O. – € 4,00 
- Bíblia Sagrada (Ed. Capuchinhos). – € 12,00 
 

A encerrar 
 

1.- Adivinhas e charadas: 
Sou uma velhinha muito encorrilhadinha. 
Passa, tolo, passa é, adivinha o que isto é. 
(Resposta na próxima edição).  

2.- Solução da adivinha anterior:  
A mãe não dá leite, mas os filhos dão. 
Sabe alguém quem eles são? 
Resposta: – A figueira e os figos. 

3.- Anedota:  
Uma senhora queixava-se que o marido não a dei-
xava dormir de noite, pois falava muito alto, em 
sonhos. E pedia ajuda à colega se ela conhecia al-
gum remédio.  
- Deixa-o falar durante o dia! – respondeu pronta-
mente a amiga. 

4.- Definições: 
Dentista – Aquele que mantém os outros com a 
boa aberta e se alimenta com os dentes dos ou-
tros. Médico – Pessoa que passaria mal se todos 
passassem bem. Cozinheiro – o primeiro a co-
mer a melhor comida e ainda lhe pagam por isso. 

5.- Twitter do Papa Francisco: 
“Cultura do encontro significa saber que, para 
além das nossas diferenças, somos todos filhos de 
Deus.” (26.10.2017)  

Bom Domingo!  
Bom Fim-de-Semana! 

- Aos Domingos: três celebrações eucarís-
ticas: às 9.30, 12.00 e 18.30. Terço, às 18.00. 

- Confissões: a qualquer hora, sempre que 
pedido. Em especial: Sábados, das 17 às 18.00. 


