
Vida na 
comunidade 

Domingo, 8 
 

32º Domingo do Tempo Comum / B 

Terça, 10 21h15: Catequese de adultos no Tovim e no salão da Carapi-
nheira da Serra. 

Quarta, 11 São Martinho de Tours 

Quinta, 12 
 

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

Sexta, 13 21h15: Catequese de Adultos em Santo António, Rocha Nova. 

Sábado, 14 Horário normal de catequese.  Às 15h30:  MAGUSTO  

Domingo, 15 33º Domingo do Tempo Comum / B 
Tau-Day - Encontro nacional de jovens franciscanos - Alcanena 
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 SEMANA DOS SEMINÁRIOS  
A Igreja Católica em Portugal prepara-se para celebrar a Sema-
na dos Seminários, entre 8 a 15 de novembro, com o lema 
«Olhou-nos com misericórdia», numa iniciativa que pretende 
lembrar a “todo o povo de Deus” a responsabilidade de cada 
um no chamamento e novas vocações sacerdotais. 

 

O Presidente da Comissão Episcopal Vocações e Ministérios, D. 
Virgílio Antunes, bispo de Coimbra, afirma na mensagem para 
esta Semana que o sacerdote não é "perfeito, irrepreensível e 
santo, mas alguém para quem o Senhor olhou com misericórdia.  

O sacerdote, “homem chamado e escolhido de entre os outros 
homens, é fruto do olhar misericordioso de Jesus, que quer sal-
var a todos. Não se trata de alguém perfeito, irrepreensível e 
santo, mas de alguém para quem o Senhor olhou com misericór-
dia, sem explicação nem motivação compreensíveis”. 

“A vocação sacerdotal só se compreende no contexto do misté-
rio do amor de Deus, que não se explica nem se justifica, mas 
simplesmente se manifesta. Por isso, os jovens e os seminaristas, 
desejosos de conhecer o mistério da sua vocação, devem entrar 
na contemplação do rosto misericordioso de Deus que os esco-
lhe e os chama, e a aceitarem humildemente a sua condição de 
pecadores e necessitados da misericórdia de Deus que vai mani-
festar-se como fonte de perdão e de salvação”.  

Neste contexto - afirma D. Virgílio - “a Igreja fundada por Jesus 
Cristo é chamada a dar corpo ao desejo misericordioso de Deus 
de salvar toda a humanidade, em todos os tempos da história e, 
com especial predileção, os pobres, os doentes, os perdidos e os 
pecadores, aos quais procura incessantemente, pois quer acolhê-
los com um abraço mais apertado, para que sintam a força do 
seu amor que reconcilia e salva”.  



A PALAVRA DO SENHOR    
32º Domingo Tempo Comum / B 

Leituras: 1Reis 17, 10-16     Salmo 145 (146)     
      Hb  9,24-28       Mc 12, 38-44  

 

A liturgia da Palavra do 32.º Domingo do 
Tempo Comum fala-nos do verdadeiro 
culto que devemos prestar a Deus. A Deus 
não interessam grandes manifestações 
religiosas ou ritos externos mais ou menos 
sumptuosos, mas uma atitude permanen-
te de entrega nas suas mãos, de disponibi-
lidade para os seus projetos, de acolhi-
mento generoso dos seus desafios, de 
generosidade para doarmos a nossa vida 
em benefício dos nossos irmãos. 

A primeira leitura e o Evangelho recorrem 
ao exemplo de uma viúva para apresentar 
esta mensagem. 

Na primeira leitura, a história da viúva, 
que reparte com o profeta os poucos ali-
mentos que tem, garante-nos que a gene-
rosidade, a partilha e a solidariedade não 
empobrecem, mas são geradoras de vida e 
vida em abundância. 

O evangelista Marcos diz-nos, através do 
exemplo de outra mulher pobre e viúva, 
qual é o verdadeiro culto que Deus quer 
dos seus filhos: que sejam capazes de Lhe 
oferecer tudo, numa completa doação, 
numa pobreza humilde, generosa e fecun-
da, num despojamento de si que brota de 
um amor sem limites e sem condições. Só 
os pobres, isto é, aqueles que não têm o 
coração cheio de si próprios, são capazes 
de oferecer a Deus o culto verdadeiro que 
Ele espera. 

Tudo isto nos vem do exemplo de Cristo, 
na segunda leitura, como o sumo-
sacerdote que entregou a sua vida em 
favor dos homens. 

(Manuel Barbosa, scj , no Semanário Ecclesia) 

ORAÇÃO DO DOMINGO 

Senhor Jesus:  

Quando Jesus, tens olhos bons, que 
sabem distinguir  entre a verdadeira 
generosidade  e a vaidade descarada. 

Deveras, só os pobres são capazes de 
uma autêntica solidariedade, porque 
partilham renunciando ao que é neces-
sário. Só eles vivem a loucura do amor 
que oferece tudo sem cálculos.  

Ensina-me, Senhor, a ser como a viúva, 
a não dar-te os restos, mas sim o cora-
ção da minha existência, a pôr-te no 
centro e não na periferia dos meus 
pensamentos. 

Ensina-me a partilhar com os necessita-
dos, não apenas as sobras, a roupa já 
gasta ou já fora da moda, mas o que 
tenho na despensa e no roupeiro.  

Abre a minha alma, Senhor,  

à alegria autêntica, a que se experimen-
ta  no dar mais do que no receber.  

Ámen. 

(Conchas - Folha paroquial, Lisboa) 

Seminários - números ... 
Os últimos dados disponibilizados pelo Vati-
cano (Anuário Estatístico da Igreja, 2012, 
relativos a 31 de dezembro desse ano) 
sobre as 21 dioceses portuguesas mostram 
que entre o ano 2000 e 2012, o número de 
sacerdotes diocesanos baixou de 3159 para 
2659 (menos 16%). 

A situação de 2012 revela, no entanto, uma 
melhoria na variação do número de padres 
(menos 10) face a anos anteriores (menos 
45 em 2011 e menos 68 em 2008); entre 
2008 e 2012, as ordenações sacerdotais 
foram 178, face a 355 óbitos e 27 
“defeções” registadas. 

Os seminaristas de filosofia e teologia tam-
bém são menos, segundo os últimos dados 
disponíveis: de 547, entre diocesanos e reli-
giosos, em 2000 passou-se para 474 em 
2012; este número é, ainda assim, o máxi-
mo registado nos últimos cinco anos. 

 

TAU - DAY / Encontro de Jovens Franciscanos  
Alcanena, 15 de Novembro 
O Tau Day é um encontro de todos os jovens, a nível nacional, que 
estão ligados às nossas comunidades Franciscanas Conventuais. É, 
por assim dizer, a primeira iniciativa, do novo ano pastoral, da nossa 
Pastoral Juvenil Vocacional. Realiza-se todos os anos nos fins de 
Outubro ou início de Novembro. No ano passado foi em Santarém, 
este ano vai ser em Alcanena.  

Em agosto passado, cerca de 70 destes jovens estiveram em Itália, 
principalmente em Assis, para participar no Meeting Internacional, 

onde se abordou o tema: “A esperança é jovem”. Este ano, será o tema da Misericórdia a 
estar presente.  

A comunidade paroquial de Santo António dos Olivais sempre foi sensível ao chamamen-
to do Senhor para a vocação sacerdotal e religiosa. Sobretudo depois da chegada dos 
frades franciscanos conventuais (Novembro de 1974), houve vários jovens (rapazes e 
raparigas) que disseram “Sim” ao Senhor e ingressaram no seminário ou nos noviciados. 

Ultimamente, porém, parece que este “sim” se tenha silenciado. Será que o Senhor se 
tenha esquecido de chamar? Ou não será que a nossa comunidade anda atarefada com 
tantas coisas, e esquece a principal: acolher a Palavra do Senhor e pô-la em prática? 

A casa dos freis está sempre de porta aberta para os jovens que querem juntar-se a 
eles, no seguimento de Francisco de Assis e de António de Lisboa…. Vinde e vede! 

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES 

Senhor Jesus, 
Ao passares junto a nós,  
olha-nos com misericórdia,  
chama-nos e escolhe-nos. 

Concede-nos a graça de, seduzidos, 
nos erguermos para Te seguir. 

Que o Teu olhar misericordioso dê: 
aos sacerdotes, a fidelidade,  
aos seminaristas, amor à vocação, 
aos jovens, alegria para o caminho. 

Senhor Jesus,  
concede a toda a Igreja, felizes e 
santas vocações sacerdotais. 

Amen. 


