
Vida na 

comunidade 

Domingo, 1 
Todos  

os Santos 

Horário das Missas: Em Santo António, Mosteiro de Celas e 
Capelas: como aos Domingos. 
Às 16h00: oração e bênção no cemitério de Santo António. 
No Dianteiro: às 16h00, Missa no cemitério.  

Segunda, 2 
Finados 

Dia de Finados. 
Horário das Missas em Santo António: 8h00 e 18h30 

Terça, 3 21h15: Catequese de adultos no Tovim e no salão da Carapi-
nheira da Serra. 

Quinta, 5 
 

Na Igreja de Santo António, das 15h30 às 18h15: Adoração do 
Santíssimo Sacramento pelas  Vocações. 

Sexta, 6 21h00: em Santo António, preparação dos batizados. 
21h00: Catequese de Adultos em Santo António, Rocha Nova. 

Sábado, 7 Horário normal de catequese.  Às 15h30: Missa da catequese. 

Domingo, 8 32º Domingo do Tempo Comum / B 

Subsídios para o Tempo do Advento 
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 HOMENS E MULHERES FELIZES!  

“Os santos são os homens das Bem-aventuranças. Estas 
palavras constituem o coração do Evangelho, que é o 
homem Jesus (o “filho do homem”); por isso, as bem-
aventuranças  são o rosto mais alto e puro de cada homem, 
de toda a humanidade. São o desejo ardente de uma outra 
maneira de ser homens, o sonho de um mundo feito de 
paz, de sinceridade, de justiça, de corações transparen-
tes” (Ermes Ronchi).  

Quando lemos ou escutamos a página evangélica das bem-
aventuranças, sentimo-nos bem, mais felizes; porém, quan-
do voltamos a ocupar-nos do dia a dia da nossa vida, acha-
mos que este manifesto é impossível de realizar. O mundo é 
demasiado agressivo e duro, para ser enfrentado de uma 
forma tão calma, serena e misericordiosa. 

Então é fundamental olharmos para aqueles que fizeram 
deste manifesto o único critério da sua vida… e são muito 
mais dos que podemos imaginar! 

Os santos não são apenas aqueles que a Igreja canonizou, 
mas são os homens e as mulheres que acreditaram e con-
fiaram nestas palavras do Evangelho e fizeram da sua vida 
um dom, um serviço para a felicidade dos outros. Os santos 
são os que deixaram que a misericórdia do Pai vivificasse 
cada instante da sua vida, cada impulso do seu coração.  

Eles, agora, contemplam o rosto de Deus e se alegram ple-
namente desta visão. E nós, com eles, também nos alegra-
mos, porque sentimos a sua proximidade e a comunhão 
que nos une a eles e ao Pai da misericórdia. 



A PALAVRA DO SENHOR    
Solenidade de Todos os Santos/B 

Leituras: Ap 7, 2-4.9-14     Salmo 125 (126)     
      1Jo  3,1-3       Mt 5, 1-12  

Todos os homens são chamados a ser 
filhos de Deus e a viver na santidade de 
Deus: aí reside a nossa felicidade, no espí-
rito das leituras desta Solenidade de Todos 
os Santos. 

Há cinquenta anos, o Concílio Vaticano II 
veio repor aquilo que está bem presente 
na Sagrada Escritura: a santidade é para 
todos, não apenas para alguns consagra-
dos; todos devem procurar esse essencial 
caminho de vida eterna já nos andamen-
tos da vida peregrina. 

Disse o Papa Francisco numa das cateque-
ses pronunciadas na audiência geral:   

“A santidade não é algo que nos propomos 
sozinhos, que nós obtemos com as nossas 
qualidades e capacidades. A santidade é 
um dom, é a dádiva que o Senhor Jesus 
nos oferece, quando nos toma consigo e 
nos reveste de Si mesmo, tornando-nos 
como Ele é. É um dom oferecido a todos, 
sem excluir ninguém, e por isso constitui o 
cunho distintivo de cada cristão.  

Somos chamados a tornar-nos santos pre-
cisamente vivendo com amor e oferecen-
do o testemunho cristão nas ocupações 
diárias  

Eis o convite à santidade! Aceitemo-lo 
com alegria e sustentemo-nos uns aos 
outros porque o caminho para a santidade 
não o percorremos sozinhos, cada qual 
por sua conta, mas juntos, no único corpo 
que é a Igreja, amada e santificada pelo 
Senhor Jesus Cristo. Vamos em frente com 
ânimo, neste caminho da santidade”. 

Manuel Barbosa, scj , no Semanário Ecclesia 

 

ORAÇÃO DO DOMINGO 

FELIZES... FELIZES... FELIZES...! 
Senhor:  

Quando saí do ventre da minha mãe, cho-
rei mas, depois, aprendi a sorrir. 

Quando terei percorrido todo o caminho 
que me atribuíste, e sairei do ventre da 
mãe terra, derramarei mais alguma lágri-
ma, mas será a última, porque hei-de 
comparecer diante da tua porta e voltarei 
a sorrir. 

Cada dia penso neste momento e procuro 
revestir o meu coração com as vestes da 
pobreza e da paz, da misericórdia e da 
justiça. Cada dia procuro dominar os meus 
sentidos para conservar um coração puro 
e manso  com os meus irmãos, a fim de 
me garantir o regresso a casa, sem abusar 
demasiado da tua bondade. 

Senhor: sei que és um Deus justo, mas 
também misericordioso. Por isso, peço-te 
um olhar de misericórdia sobre mim, pois 
não consegui praticar com fidelidade o 
teu "sermão da montanha". 

Quando bater àquela porta, Senhor, vem 
ao meu encontro e, abraçando-me, con-
duz-me para o lugar que preparaste para 
mim, na companhia de todos os teus ami-
gos, os Santos do teu Reino. 

Amen. 

NO DIA DOS FIEIS DEFUNTOS 
Propomos para meditação um texto, 
muito conhecido, atribuído a Santo 
Agostinho. É fruto do grande  amor que 
brota de Deus Pai e da comunhão entre 
todos os seus filhos. 
 

«Se conhecesses 
o mistério imen-
so do céu  
onde agora vivo, 
este horizonte 
sem fim, 
esta luz que 
tudo reveste e 
penetra, 
não chorarias, se me amas! 
 
Estou já absorvido  
no encanto de Deus, 
na sua infindável beleza. 
 
Permanece em mim o seu amor, 
uma enorme ternura, 
que nem tu consegues imaginar. 
Vivo numa alegria puríssima. 
 
Nas angústias do tempo, 
pensa nesta casa onde, um dia, 
estaremos reunidos  
para além da morte, 
matando a sede na inesgotável fonte 
da alegria e do amor infinito. 
 
Não chores, 
se verdadeiramente me amas!" 

É dando que se recebe… 

            Vamos acolher … 
 

Como já sabem, a paróquia de Santo 
António dos Olivais está empenhada 
numa campanha de subscrições a fim 
de garantir uma quantia que ronda os 
1000 euros mensais para podermos 
acolher uma família de refugiados com-
posta de um casal com 2 ou 3 filhos.  

Durante estas duas primeiras semanas 
já tivemos inscrições que somam cerca 
400 euros. A maioria são pequena ins-
crições de 5 e 10 euros e algumas de 50 
euros. É verdade, o oceano é composto 
de muitas gotas de agua!  

No dia 5 de Novembro um representan-
te da nossa Paróquia irá ao Porto, na 
sede local da Plataforma, para assinar o 
contato-compromisso com o qual nos 
empenhamos, para os próximos dois 
anos, a assistir uma família de refugia-
dos. 

Para se inscreverem e doar mensal-
mente uma ajuda, podem ligar para a 
Igreja no Horário do cartório: (Sr. José 
Alberto)10h30-12h30; 15h00-18h30. 
Tel. 239711992.  Podem, também, con-
tactar um dos padres. 
 

Pode-se efetuar o pagamento por 
transferência bancaria indicando nome 
e finalidade.  Banco Santander 

NIB:  0018 000318634709020 67  


