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PARA ONDE VAI O TEU PENSAMENTO? 

 

O mês de Novembro iniciou com a festa de Todos os Santos e a comemoração dos Fiéis 

defuntos. Continuará com os Magustos e outras ricas tradições gastronómicas, que 
caracterizam a convivência de uma ponta à outra do País.  

Como Igreja em Portugal, entramos na semana dos 
Seminários, casas formativas para os jovens chamados ao 
sacerdócio. Muitos outros eventos irão marcar a vida social, 
religiosa e política ao nosso redor, como o brilhar de luzes 
que iniciam a corrida para o Natal. Por vezes, a azáfama 
vive-se também dentro da Igreja, devido a tantas atividades 
que nos deveriam ajudar a viver melhor e criativamente o 
tempo do Advento. E não podemos esquecer, ainda, que 
nos domingos 13 e 20 deste mês, encerra o Ano da 
Misericórdia, momento oportuno para um bom exame de 
consciência sobre a misericórdia que recebemos e que 
oferecemos... 

No meio de tudo isto, Novembro é tempo propício, para nos deixar habitar por uma pergunta, 
diria "espiritualmente" saudável:  

Sim, perguntamo-nos, onde se retém a minha mente? Na Liturgia do dia dos defuntos, que é 
uma liturgia de sabor pascal, surpreendeu-me uma frase que Santo Ambrósio, bispo de Milão 
no séc. IV,  pronunciou no dia do funeral do seu irmão: 

Pode parecer um exercício macabro e melancónio pensar todos 
os dias na morte. Confesso que estou muito longe e não me 
agrada fixar a mente no momento final da minha vida. Mas, não 
será este o segredo de uma vida saudável, livre de angústias e 
apegos excessivos, dada aos outros, peregrina do infinito, na 
medida em que aprendemos a amar aquela que será a nossa 
meta final? Uma meta que não é um entrar nas trevas de um túnel 
sem fim, mas sim o encontro certo, cara a cara, com o Pai de 
todos, o Autor e Senhor da Vida.  

frei Fabrizio 



1ª Leitura (2 Mac 7, 1-2.9-14 )  
«O Rei do universo ressuscitar-nos-á   
para a vida eterna» 
 
Salmo 16(17)  
Senhor, ficarei saciado,  
quando surgir a vossa glória. 
  
2ª Leitura (2 Tes 2, 16 – 3, 5)  
«O Senhor vos torne firmes em toda   
a espécie de boas obras e palavras» 

Evangelho (Lc 20, 27.34-38)  
«Não é um Deus de mortos, mas de vivos»  
 

Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns 
saduceus – que negam a ressurreição – e começaram a 
interrogá-l’O. Disse-lhes Jesus: Os filhos deste mundo 
casam-se e dão-se em casamento. Mas aqueles que 
forem dignos de tomar parte na vida futura e na 
ressurreição dos mortos, nem se casam nem se dão em 
casamento. Na verdade, já não podem morrer, pois são 
como os Anjos, e, porque nasceram da ressurreição, são 
filhos de Deus. E que os mortos ressuscitam, até Moisés 
o deu a entender no episódio da sarça ardente, quando 
chama ao Senhor ‘o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e 
o Deus de Jacob’. Não é um Deus de mortos, mas de 
vivos, porque para Ele todos estão vivos».    

Palavra da Salvação 

Aclamação (Ap 1, 5a.6b) 
 

Jesus Cristo é o Primogénito dos mortos.  
A Ele a glória e o poder  

pelos séculos dos séculos. 

Oração  
 
«Senhor, 
   no meio de tantos que  
       questionam a Tua Palavra e 
       o papel da Igreja no mundo: 
 
Ajuda-me 
   a ser coerente na fé e 
   a ser capaz de anunciar através  
dos meus atos e das minhas  
palavras. 
 
Enche-me do Espírito Santo  
    para que eu,  
          que também sou Igreja, 
   seja capaz de viver  
          com plenitude a Tua Palavra, 
          levando-a aos outros.» 

Ámen 

XXXII DOMINGO DO TEMPO COMUM  

Os saduceus, que não acreditam na ressurreição, 
procuram ridicularizar Jesus, que a defende.  
A mensagem de Jesus é uma mensagem de 
esperança. Ele quer ajudar os seus ouvintes a erguer 
os olhos, isto é, a não ficarem agarrados aos bens 
materiais e unicamente a esta vida na terra.  
Ele veio anunciar um Reino no qual a única filiação 
real e eterna é aquela que nos liga a Deus.  
Ele apresenta Deus como um ser de relação: relação 
do Pai com o Filho na comunhão realizada pelo 
Espírito. Mas relação também de Deus com a 
humanidade: o nosso Deus é sempre o Deus de 
alguém, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de 
Jacob. E é numa relação de Aliança que Deus se situa.  
A relação com Deus não conhece a morte: se o 
homem é chamado a ressuscitar, é porque Deus quer 
selar uma aliança eterna à qual Ele é sempre fiel.  O nosso Pai é o Deus da Vida! 



 

 

Jornadas Nacionais de Catequistas — 2016 
 

 

É preciso envolver mais os pais na catequese. Esta é a grande conclusão das jornadas 
nacionais de catequistas que decorreram neste fim-de-semana em Fátima. No final, o diácono 
Acácio Lopes, do secretariado nacional da educação cristã, lembrou que “os pais são os 
primeiros responsáveis pela educação dos filhos, também da educação e da transmissão da fé”. 
E, por isso, “é importante que os catequistas sintam que também são catequistas dos pais, que 
são parceiros e parte integrante do próprio processo”.  

Apesar de projetos já em curso há cinco anos, como a escola paroquial de pais e a catequese 
familiar, envolver os pais continua a ser a maior dificuldade dos catequistas.  

Rosa Silva, catequista na diocese da Guarda há 16 anos, 
disse à Renascença que os pais demonstram que “a 
catequese é algo que não faz parte do processo de 
crescimento do seu filho”. Para os pais “é só para ir a um 
supermercado de sacramentos e chega porque a catequese 
não é fundamental”. Apontando a existência desta 
“barreira”, a catequista lamenta “os filhos vêm, mas os pais 
travam muito”.  

E é neste sentido que vai o documento que a Comissão 
Episcopal da Educação Cristã está a ultimar e que será 
levado à assembleia plenária de Novembro para aprovação. 

Segundo o diácono Acácio Lopes, “os bispos estão neste momento a preparar um documento de 
carácter global e estratégico sobre a catequese”. Um documento que incide na “mudança do 
modelo de escolarização para um modelo em que a catequese é um dos lugares de encontro 
com Cristo”. Uma “mudança de paradigma”, explicou Acácio Lopes “duma catequese que tinha 
alguma tendência à escolaridade para uma catequese do encontro”.                                                    

            30 out, 2016 - • Paula Costa Dias 

 

http://rr.sapo.pt/artigo/33588/paula_costa_dias


6-12 Novembro | Visita Canónica do Assistente Geral à Delegação de Portugal. 

6 Novembro Dom | Eucaristia com o Ministro  Geral da Ordem dos Frades  

     Franciscanos  Conventuais  e com a sua comitiva, em Santa Beatriz às 10h. 

12 Novembro Sáb | Celebração do centenário da morte do B. Carlos de Foucauld, 

    em Sta. Clara às 12h - Eucaristia presidida pelo Cardeal-Patriarca. 

     Encontro de agentes de preparação para o matrimónio 

     Encontro Ministros e Conselheiros OFS (Fátima) 

13 Novembro Dom | 33º Domingo do Tempo Comum   

      Dia dos Seminários Diocesanos (ofertório) 

      Terço vicarial jovem com o D. Joaquim  (Vigararias: Lisboa I, II, III e IV),  

      na Igreja de Sta Joana Princesa,  às 21h 

14-15 Novembro | XXIII Assembleia CIRP *,Fátima 

       *CIRP: Conferência Institutos Religiosos de Portugal) 
 

17 Novembro Qui | Festa de Santa Isabel da Hungria, Patrona da OFS 
      Assembleia Família Franciscana Portuguesa,Fátima 
 

18 Novembro Sex |  Reunião Padres da Vigararia (10h30, Portela) 
 

A «esperança» na ressurreição  
 
Na Missa pelos fiéis defuntos (2 de Novembro), o Papa Francisco falou da importância de 
preservar a “memória” de quem morreu e viver com a “esperança” da ressurreição.  

“Voltemos para casa, hoje, com esta dupla memória: a memória do passado, dos nossos que já 
partiram, e a memória do futuro, o caminho que nós seguiremos, com a certeza, a convicção, a 
certeza que saiu dos lábios de Jesus: Eu o ressuscitarei no último dia”, pediu às centenas de 
pessoas que participaram na celebração. 

“Um cemitério é triste, lembra-nos os nossos que já partiram, lembra-nos também o futuro, a 
morte, mas a esta tristeza trazemos flores, como sinal de esperança. Posso dizer mesmo de festa”, 
assinalou o Papa. Francisco falou em “flores da esperança”, que simbolizam, para os cristãos, a 
“esperança da ressurreição. 

“Sentimos que esta esperança nos ajuda, porque também nós temos de fazer este caminho, todos 
nós”, acrescentou. 

A ‘comemoração de todos os fiéis defuntos’ remonta ao final do 
primeiro milénio: foi o abade de Cluny, Santo Odilão, quem no 
ano 998 determinou que em todos os mosteiros da sua ordem se 
fizesse nesta data a evocação de todos os defuntos ‘desde o 
princípio até ao fim do mundo’. Roma oficializou-a no século XIV e 
no século XV foi concedido aos dominicanos de Valência 
(Espanha) o privilégio de celebrar três Missas neste dia, prática 
que se difundiu nos domínios espanhóis e portugueses e ainda 
na Polónia. Durante a I Guerra Mundial, o Papa Bento XV 
generalizou esse uso em toda a Igreja Católica (1915). 

Adaptado de www.agencia.ecclesia.pt/noticias/vaticano 

dia 2 de Novembro de 2016 
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