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DIA MUNDIAL DOS POBRES:  

«DOIS MILHÕES DE POBRES  

SÃO DOIS MILHÕES DE PESSOAS  

E TODAS ELAS SÃO DIFERENTES» 
Henrique Joaquim, gestor executivo da 

Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas 

em Situação de Sem-Abrigo, afirmou que ninguém 

sai da pobreza “com um prato de sopa”. 

“Dois milhões de pobres são dois milhões de pessoas e todas elas são diferentes” e é preciso primeiro 

“conhecê-los bem”, afirmou Henrique Joaquim comentando o Inquérito às Condições de Vida e 

Rendimento (ICOR). 

“É um quinto dos portugueses! Desses dois milhões, uma significativa parte são crianças, abaixo dos 

10 anos, o que torna muitíssimo mais perigoso”, indicou. 

 “O ICOR também se baseia num indicador que é muito volátil, que tem a ver com o nível de vida que 

temos e vai provavelmente baixar. Em termos de pobreza relativa daqui a dois anos estamos a dizer que 

temos menos pobres, o que não é necessariamente verdade”, salientou. 

O antigo diretor-geral da Comunidade Vida e Paz afirmou que “é possível” não existirem 

pessoas na rua em Portugal, algo que a organização do Patriarcado de Lisboa já defendia em 

2013, e alertou para situações excessivas de assistencialismo porque “ninguém tira ninguém da 

pobreza com um prato de sopa”. 

Henrique Joaquim incentivou a um compromisso verdadeiro e em comunidade “com a pessoa 

que tem uma situação de carência” e não a largar até à “emancipação, libertação”, enquanto ela “não 

tiver a capacidade” e chegar a altura de dizer: “Eu neste momento não preciso da tua ajuda”. 

Partilhando a opinião pessoal, Henrique Joaquim considera que a “Igreja em geral” vive dois 

extremos, ou “muito assistencialismo” na sua acção ou a “crítica fácil, de cadeirão”, e no meio estão as 

pessoas, “as relações que podem ser a salvação” de todos. 

“Se hoje dou muito sentido à minha vida é pelas experiências enormes que tenho de pessoas em 

situações de extrema carência, mas muito sentido de vida”, salientou. 

Para ajudar as pessoas que estão em condição de pobreza, o especialista destaca que a Igreja 

tem “a vida em comunidade”, que é uma “coisa boa”, por isso é preciso compromisso “uns com os 

outros”. 

A Igreja também precisa trabalhar ao nível político e “ter um papel muito mais proactivo” para 

“garantir que as políticas adoptadas não geram pobreza”.  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

«Naqueles dias, depois de uma grande aflição, 

o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade; 

as estrelas cairão do céu e as forças que há nos céus serão abaladas. 

Então, hão-de ver o Filho do homem vir sobre as nuvens, 

com grande poder e glória. 

Ele mandará os Anjos, para reunir os seus eleitos dos quatro pontos cardeais, 

da extremidade da terra à extremidade do céu. 

Aprendei a parábola da figueira: 

quando os seus ramos ficam tenros e brotam as folhas, 

sabeis que o Verão está próximo. 

Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, 

sabei que o Filho do homem está perto, está mesmo à porta.  

Em verdade vos digo: 

Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. 

Passará o céu e a terra, 

mas as minhas palavras  

não passarão. 

Quanto a esse dia  

e a essa hora,  

ninguém os conhece: 

nem os Anjos do Céu,  

nem o Filho; só o Pai».  

1ª Leitura | Dan 12, 1-3 

«Nesse tempo virá a salvação para o teu povo .» 

Salmo Responsorial | Sl 15 (16), 

Defendei-me, Senhor: Vós sois o meu refúgio . 

2ª Leitura | Hebr 10, 11-14.18 

«Com uma única oblação, tornou perfeitos para sempre os que Ele santifica .» 

Evangelho | Mc 13, 24-32 

«Reunirá os seus eleitos dos quatro pontos cardeais .» 



… para a vida. 
 

 

A liturgia do 33° DOMINGO DO TEMPO COMUM apresenta-nos, fundamentalmente, um 

convite à esperança. Convida-nos a confiar nesse Deus libertador, Senhor da história, que tem 

um projecto de vida definitiva para os homens. Ele vai mudar a noite do mundo numa aurora 

de vida sem fim. 

A primeira leitura anuncia aos crentes perseguidos e desanimados a chegada iminente do 
tempo da intervenção libertadora de Deus para salvar o Povo fiel. É esta a esperança que deve 
sustentar os justos, chamados a permanecerem fiéis a Deus, apesar da perseguição e da prova. 
A sua constância e fidelidade serão recompensadas com a vida eterna. Esta vida nova que os  
espera não será uma vida semelhante à do mundo presente, mas será uma vida transfigurada. 
É esta a esperança que deve sustentar os justos, chamados a permanecerem fiéis a Deus, 
apesar da perseguição e da prova. A sua vida não é sem sentido e não está condenada ao 
fracasso. 

A segunda leitura lembra que Jesus veio ao mundo para concretizar o projecto de Deus no 
sentido de libertar o homem do pecado e de o inserir numa dinâmica de vida eterna. Com a 
sua vida e com o seu testemunho, Ele ensinou-nos a vencer o egoísmo e o pecado e a fazer da 
vida um dom de amor a Deus e aos irmãos. É esse o caminho do mundo novo e da vida 
definitiva. Os “sacrifícios pelo pecado” constituíam um dos pilares do culto israelita. Jesus com 
a entrega da sua vida, conseguiu concretizar esse objectivo de aproximar os homens de Deus. 
Ele obedeceu a Deus em tudo e ofereceu a sua vida em dom de amor aos homens. Dessa 
forma, Jesus venceu a lógica do egoísmo e do pecado e colocou os homens no caminho certo 
para integrarem a família de Deus. 

No Evangelho, Jesus garante-nos que, num futuro sem data marcada, o mundo velho do 
egoísmo e do pecado vai cair e que, em seu lugar, Deus vai fazer aparecer um mundo novo, de 
vida e de felicidade sem fim. Aos seus discípulos, Jesus pede que estejam atentos aos sinais 
que anunciam essa nova realidade e disponíveis para acolher os projectos, os apelos e os 
desafios de Deus. 

A mensagem é evidente: está para acontecer uma viragem decisiva na história; a velha 
ordem religiosa e política, os poderes que se opõem a Deus e que perseguem os santos, irão 
ser derrubados, a fim de darem lugar a um mundo novo, construído de acordo com os critérios 
e os valores de Deus. A queda desse mundo velho aparece associada à vinda do Filho do 
Homem. Espera-vos um caminho marcado pelo sofrimento e pela perseguição; no entanto, 
não vos deixeis afundar no desespero porque Jesus vem. Com a sua vinda gloriosa, cessará a 
escravidão insuportável que vos impede de conhecer a vida em plenitude e nascerá um mundo 
novo, de alegria e de felicidade plenas. Não há uma data marcada para o advento dessa nova 
realidade. De uma coisa os crentes podem estar certos: as palavras de Jesus não são uma bela 
teoria ou um piedoso desejo; mas são a garantia de que esse mundo novo, de vida plena e de 
felicidade. 

Virados para a vinda de Cristo… A convite destes textos, porque não suscitar diálogo e 
debate sobre este tema? Estou pronto? Estou pronta? À margem da dimensão 
escatológica da fé coloca-se a questão da vigilância, à qual o Advento nos interpelará de 
uma maneira forte. Cristo diz que ninguém conhece o momento do seu regresso… 
Perguntemo-nos, então, se estamos preparados para este encontro…  

Aos Domingos, das 9h às 10h, na Rádio Imagem (87.6 FM) o programa “DIA DO SENHOR”  

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2vdTD7-XbAhUBmRQKHTMjCPkQjRx6BAgBEAU&url=http://fazendanohabbo9.blogspot.com/2014/09/&psig=AOvVaw168U963p5_oeMaE_7Zrkqx&ust=1529708667841539


Da Palavra… 

 

  
Segunda-feira, 15 9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

Terça-feira, 16 

17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Cortiçô 
18:30 Eucaristia  Infias 

Quarta-feira, 17 

S. ISABEL DA HUNGRIA, 
religiosa – MO 

- - - - - - - - - 

Quinta-feira, 18 
17:30 Eucaristia Rancosinho 
18:30  Eucaristia Ramirão 

Sexta-feira, 19 

17:00 Eucaristia Furtado 
17:30 Eucaristia  Casal Vasco 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 
18:30 Eucaristia Algodres 

Sábado, 20 
15:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

{Igreja da Misericórdia} 
17:00 Eucaristia Mata 
18:15 Eucaristia Muxagata  

Domingo, 21 
 

XXXIV 
DOMINGO 

Tempo Comum 
 

NOSSO SENHOR 
JESUS CRISTO, REI 

DO UNIVERSO 
SOLENIDADE 

9:00 Eucaristia Cortiçô 
9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Casal Vasco 

10:30 
Eucaristia Maceira  

Celebração da Palavra Fuinhas 
10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 
Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia Vila Chã 
15:30 Eucaristia Infias 

 

   

15 a 21 Nov | 21  

Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 96 109 72 66; P.e Marco Cabral – 96 696 13 12 
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