
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Holywins: Celebrar a santidade e não o dia das bruxas  
Há aproximadamente dez anos, começou na diocese de Alcalá de Henares, 

Madrid, o Holywins, uma iniciativa que incentiva as crianças a vestirem-se dos seus 
santos favoritos e recordar assim as suas vidas exemplares através de brincadeiras, 
testemunhos e canções no dia de Halloween. A diocese decidiu ampliar a iniciativa 
e também organizou uma série de actividades para adolescentes. Esta iniciativa 
nasceu na Diocese de Paris no ano 2002, e na Diocese de Alcalá de Henares no ano 
2009”. “‘Holywins’ é um jogo de palavras que significa “a santidade vence”. A 
semelhança fonética com a palavra ‘Halloween’ não é casual, pois Holywins 
pretende ajudar a reforçar a festa cristã de Todos os Santos. Além disso, embora 
Halloween signifique em inglês “véspera de Todos os Santos”, actualmente esta 
celebração não tem nenhuma relação com a fé cristã. Pelo contrário, a sua forma de 
propor a vida e a morte, o bem e o mal, são completamente diferentes das do 
Evangelho de Cristo e da Tradição da Igreja. Por isso, os católicos querem devolver 
a este dia o seu verdadeiro sentido e celebrar todos aqueles que seguiram 
heroicamente Jesus Cristo, com uma luminosa festa de Todos os Santos que 
transborde de alegria e esperança”. Esta iniciativa pretende animar “o culto à morte 
e a exaltação dos monstruosos e feios que traz consigo, pois o que é próprio dos 
cristãos é celebrar o triunfo da vida e promover a beleza e o bem”. Por, isso, 
asseguram que, “frente aos disfarces dos mortos vivos que enchem as ruas a 31 de 
Outubro, cada vez mais dioceses se somam à celebração de Holywins para 
transmitir a mensagem: a vida é bela e a sua meta é o Céu, são muitos os que 
chegaram e todos somos chamados a compartilhar a sua felicidade, pois todos 
podemos ser santos”. 
 

*********************************************************************** 

N.B.: (M+C → Missa e ida ao Cemitério); (M → só Missa). 
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9h 
Matança 
 
10h15 
Dornelas 
 
11h30 
Queiriz 

* * 

Confissões: 
9h Pinheiro 
de Aguiar 
9h45 
Coruche 
10h30 
Gradiz 
11h15 
Sequeiros 
12h Souto 
de Aguiar 
16h Aguiar 
da Beira 
 
Missa: 
18h Moreira 
(PenaVerde) 

Confissões: 
9h Queiriz 
10h Pena 
Verde  
11h 
Forninhos  
11h30 
Dornelas 
14h 
Cortiçada 
15h 
Valverde 
15h30 
Eirado 

9h Queiriz 
(M) 
10h 
Dornelas 
(M+C) 
11h30 
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(M) 
13h30 
Matança 
(M+C) 
15h 
Forninhos 
(M+C) 
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8h 
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10h 
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Matança 
 
Missa: 
15h Queiriz 
(M+C) 

9h 
Forninhos 
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11h30 
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14h30 
Matança 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I            Sir 35, 15b-17.20-22a (gr. 12-14.16-18) 
«A oração do humilde atravessa as nuvens» 

 
Leitura do Livro de Ben-Sirá 
O Senhor é um juiz que não faz acepção de pessoas. Não favorece ninguém em 
prejuízo do pobre e atende a prece do oprimido. Não despreza a súplica do 
órfão, nem os gemidos da viúva. Quem adora a Deus será bem acolhido e a sua 
prece sobe até às nuvens. A oração do humilde atravessa as nuvens e não 
descansa enquanto não chega ao seu destino. Não desiste, até que o Altíssimo o 
atenda, para estabelecer o direito dos justos e fazer justiça. 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL            Salmo 33 (34), 2-3.17-18.19.23 (R. 7a) 
O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. 
Ou: O Senhor ouviu o clamor do pobre.  
 
LEITURA II         2 Tim 4, 6-8.16-18 

«Já me está preparada a coroa da justiça» 
 
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo S. Paulo a Timóteo 
Caríssimo: Eu já estou oferecido em libação e o tempo da minha partida está 
iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E 
agora já me está preparada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me há-de 
dar naquele dia; e não só a mim, mas a todos aqueles que tiverem esperado com 
amor a sua vinda. Na minha primeira defesa, ninguém esteve a meu lado: todos 
me abandonaram. Queira Deus que esta falta não lhes seja imputada. O Senhor 
esteve a meu lado e deu-me força, para que, por meu intermédio, a mensagem 
do Evangelho fosse plenamente proclamada e todas as nações a ouvissem; e eu 
fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me dará a 
salvação no seu reino celeste. Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amen. 
Palavra do Senhor. 
 
 
EVANGELHO        Lc 18, 9-14 

«O publicano desceu justificado para sua casa e o fariseu não» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns que se 
consideravam justos e desprezavam os outros: «Dois homens subiram ao 
templo para orar; um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava 
assim: ‘Meu Deus, dou-Vos graças por não ser como os outros homens, que são 
ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo duas vezes por 
semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos’. O publicano ficou a 
distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao Céu; mas batia no peito e 
dizia: ‘Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador’. Eu vos digo que 
este desceu justificado para sua casa e o outro não. Porque todo aquele que se 
exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia deste Domingo ensina-nos que Deus tem um “fraco” 
pelos humildes e pelos pobres, pelos marginalizados; e que são estes, no 
seu despojamento, na sua humildade, na sua finitude (e até no seu 
pecado), que estão mais perto da salvação, pois são os mais disponíveis para 
acolher o dom de Deus. 

A primeira leitura define Deus como um “juiz justo”, que não se deixa 
subornar pelas ofertas desses poderosos que praticam injustiças na comunidade; em 
contrapartida, esse Deus justo ama os humildes e escuta as suas súplicas. Na 
segunda leitura, temos um convite a viver o caminho cristão com entusiasmo, com 
entrega, com ânimo – a exemplo de Paulo. A leitura foge, um pouco, ao tema geral 
deste domingo; contudo, podemos dizer que Paulo foi um bom exemplo dessa 
atitude que o Evangelho propõe: ele confiou, não nos seus méritos, mas na 
misericórdia de Deus, que justifica e salva todos os homens que a acolhem. 

O Evangelho define a atitude correcta que o crente deve assumir diante de 
Deus. Foca, fundamentalmente, o problema da atitude do homem face a Deus. 
Desautoriza completamente aqueles que se apresentam diante de Deus carregados 
de auto-suficiência, convencidos da sua “bondade”, muito certos dos seus méritos, 
como se pudessem ser eles a exigir algo de Deus e a ditar-Lhe as suas condições; 
recusa a atitude dos orgulhosos e auto-suficientes, convencidos de que a salvação é 
o resultado natural dos seus méritos propõe, em contrapartida, uma atitude de 
reconhecimento humilde dos próprios limites, uma confiança absoluta na 
misericórdia de Deus e uma entrega confiada nas mãos de Deus. É esta segunda 
atitude que somos convidados a assumir. Coloca, também, a questão da imagem de 
Deus… Diz-nos que Deus não é um contabilista, uma simples máquina de 
recompensas e de castigos, mas que é o Deus da bondade, do amor, da misericórdia, 
sempre disposto a derramar sobre o homem a salvação (mesmo que o homem não 
mereça) como puro dom. A única condição para “ser justificado” é aceitar 
humildemente a oferta de salvação que Ele faz. 

A atitude de orgulho e de auto-suficiência, a certeza de possuir qualidades 
e méritos em abundância, acaba por gerar o desprezo pelos irmãos. Então, criam-se 
barreiras de separação (de um lado os “bons”, de outro os “maus”), que provocam 
segregação e exclusão… Isto acontece com alguma frequência nas nossas 
comunidades cristãs (e até em muitas comunidades religiosas). Como entender isto, 
à luz da parábola que Jesus hoje nos propõe? 

Nos últimos séculos os homens desenvolveram, a par de uma consciência 
muito profunda da sua dignidade, uma consciência muito viva das suas 
capacidades. Isto levou-os, com frequência, à presunção da sua auto-suficiência… 
Os desenvolvimentos da tecnologia, da medicina, da química, dos sistemas políticos 
convenceram o homem de que podia prescindir de Deus pois, por si só, podia ser 
feliz. Onde nos tem conduzido esta presunção? Podemos chegar à salvação, à 
felicidade plena, apenas pelos nossos próprios meios?! 
 

ORAÇÃO 
Ensina-me, Senhor, a rezar como o publicano, com 

sinceridade, humildade, sabendo que a tua amizade não é um direito 
meu, mas uma oferta gratuita da tua generosidade. Eu Te dou 
graças, meu Deus, não pelas minhas pretensas virtudes e actos 
heróicos, mas pela tua desmedida compreensão das minhas 
limitações e da tua superabundante misericórdia com este pecador, 
que Tu amas desmedidamente. Ajuda-me a oferecer a todos esta tua 
atitude tão humana de solicitude e acolhimento. 
 


