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ORAÇÃO 
Senhor Jesus, 

filho muito amado do Pai, 

envia a força suave do Espírito 

para que desperte em todos nós 

a decisão de irmos ter contigo 

para Te seguir. 

Dá aos seminaristas amor à vocação 

e a graça do compromisso 

de fidelidade ao Evangelho. 

Faz dos nossos seminários 

comunidades de discípulos, 

onde se vive a fraternidade mística. 

Confirma nos dons do Espírito Santo 

os formadores; 

recompensa e abençoa os benfeitores, 

ampara o nosso Bispo 

e os nossos párocos, 

para que sejam sempre fiéis 

ao dom do seu sacerdócio. 

Que o Teu olhar desperte a generosidade 

e a coragem dos jovens 

para Te seguirem. 

Concede às nossas famílias 

a ousadia de Te proporem 

como caminho, verdade e vida. 

Senhor Jesus, 

com a intercessão Maria, 

Tua e nossa Mãe, 

dá à Igreja, felizes e santas 

vocações sacerdotais. Ámen! 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-Se. 
Rodearam-n’O os discípulos 
e Ele começou a ensiná-los, dizendo: 
«Bem-aventurados os pobres em espírito, 
porque deles é o reino dos Céus. 
Bem-aventurados os humildes, 
porque possuirão a terra. 
Bem-aventurados os que choram, 
porque serão consolados. 
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, 
porque serão saciados. 
Bem-aventurados os misericordiosos, 
porque alcançarão misericórdia. 
Bem-aventurados os puros de coração, 
porque verão a Deus.  
Bem-aventurados os que promovem a paz, 
porque serão chamados filhos de Deus. 
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, 
porque deles é o reino dos Céus. 
Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa, 
vos insultarem, vos perseguirem 
e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. 
Alegrai-vos e exultai,  
porque é grande nos Céus a vossa recompensa». 
 

Casa Paroquial 271 709 037   

1ª Leitura | Ap 7, 2-4.9-14 

«Vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas.» 

Salmo Responsorial | Sl 23 (24) 

Esta é a geração dos que procuram o Senhor. 

2ª Leitura | 1 Jo 3, 1-3 

«Veremos a Deus tal como Ele é.» 

Evangelho | Mt 5, 1-12a 

«Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos Céus a vossa recompensa.» 

Monte das Bem-Aventuranças 
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… para a vida. 
 

 

«Os Santos, tendo atingido pela multiforme graça de Deus a perfeição e alcançado a 
salvação eterna, cantam hoje a Deus no Céu, o louvor perfeito e intercedem por nós. 

A Igreja proclama o mistério pascal, realizado na paixão e glorificação deles com Cristo, 
propõe aos fiéis os seus exemplos, que conduzem os homens ao Pai por Cristo; e implora, 
pelos seus méritos, as bênçãos de Deus. 

Segundo a sua tradição, a Igreja venera os Santos e as suas relíquias autênticas, bem 
como as suas imagens. É que as festas dos Santos proclamam as grandes obras de Cristo nos 
Seus servos e oferecem aos fiéis os bons exemplos a imitar» (Constituição Litúrgica, n.º 104 e 111). 

A primeira leitura, retirada do Livro do Apocalipse, conta-nos a visão do profeta 
cristão que traz uma mensagem de esperança às comunidades perseguidas. É uma 
linguagem codificada, que evoca Roma, perseguidora dos cristãos, sem a nomear 
directamente, aplicando-lhe o qualificativo de Babilónia. 

A revelação proclamada é a da vitória do Cordeiro. Que paradoxo! O próprio 
Cordeiro foi imolado. Mas é o Cordeiro da Páscoa definitiva, o Ressuscitado. Ele 
transformou o caminho de morte em caminho de vida para todos aqueles que o 
seguem, em particular pelo martírio, e eles são numerosos; participam doravante ao seu 
triunfo, numa festa eterna. 

A segunda leitura, retirada da primeira epístola de São João, contém também uma 
mensagem de esperança, que responde às nossas interrogações sobre o destino dos 
defuntos. Que vieram a ser? Como sabê-lo, pois desapareceram dos nossos olhos? E nós 
próprios, que viremos a ser? 

A resposta é uma dedução absolutamente lógica: se Deus, no seu imenso amor, faz 
de nós seus filhos, não nos pode abandonar. Ora, em Jesus, vemos já o futuro ao qual 
nos conduz a pertença à família divina: seremos semelhantes a Ele. 

No Evangelho, as Bem-aventuranças revelam a realidade misteriosa da vida em 
Deus, iniciada no Baptismo. Aos olhos do mundo, o que os servidores de Deus sofrem 
são, efectivamente, formas de morte: ser pobre, suportar as provas (os que choram) ou 
as privações (ter fome e sede) de justiça, ser perseguido, ser partidário da paz, da 
reconciliação e da misericórdia, num mundo de violência e de lucro… tudo isso aparece 
como não rentável, votado ao fracasso, à morte. 

Mas que pensa Cristo? Ele, pelo contrário, proclama felizes todos os seus amigos 
que o mundo despreza e considera como mortos, consola-os, alimenta-os, chama-os 
filhos de Deus, introdu-los no Reino e na Terra Prometida. 

A Solenidade de Todos os Santos abre-nos assim o espírito e o coração às 
consequências da Ressurreição. O que se passou em Jesus realizou-se também nos seus 
bem-amados, os nossos antepassados na fé, e diz-nos igualmente respeito: sob as folhas 
mortas, sob a pedra do túmulo, a vida continua, misteriosa, para se revelar no Grande 
Dia, quando chegar o fim dos tempos. Para Jesus, foi o terceiro dia; para os seus amigos, 
isso será mais tarde. 



Da Palavra… 

 

 
 

 

 
 

Segunda-feira, 2  
Comemoração  

de Todos os Fiéis Defuntos 

17:00 Eucaristia Casal Vasco 

18:00 Eucaristia Algodres 

19:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

Terça-feira, 3  18:00 Eucaristia Muxagata 

Quarta-feira, 4  
S. Carlos Borromeu, 

bispo – MO  
- - - - - - - - - 

Quinta-feira, 5   
17:30 Eucaristia Rancosinho 

18:30 Eucaristia Infias 

Sexta-feira, 6  
S. Nuno de Santa Maria, 

religioso – MO 

17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Casal Vasco 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

18:30 Eucaristia Algodres 

Sábado, 7 

16:30 Eucaristia 
Fornos de Algodres 
[Igreja da Misericórdia] 

17:00 Eucaristia Mata 

17:30 Eucaristia Furtado 

18:15 Eucaristia Maceira 

18:30 Eucaristia Ramirão 

19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Domingo, 8 
 

DOMINGO XXXII 
DO TEMPO 

COMUM 

9:00 Eucaristia Vila Chã 

9:15 Eucaristia Muxagata 

9:50 Eucaristia Cortiçô 

10:30 
Celebração da Palavra Sobral Pichorro 

Eucaristia Fuinhas 

10:45 Eucaristia Infias  

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres  

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia Casal Vasco 

15:30 Eucaristia Algodres 
  

 

  

2 a 8 nov | 20 

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 93 464 53 25; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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