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FIÉIS DEFUNTOS
Olá, famílias!
As minhas saudações em Cristo.
Acabamos de
celebrar, nesta
semana a solenidade de todos os santos, e a comemoração de fiéis defuntos. Estas
duas celebrações litúrgicas, tão queridas da devoção popular, oferecemnos uma singular oportunidade, para
meditar sobre a esperança na vida
eterna! E fazemo-lo, num tempo em
que estamos tão absorvidos pelas
coisas terrenas, que, às vezes, temos
dificuldade de pensar em Deus, como
protagonista da história, como origem e meta da nossa própria vida. De
modo que caberia perguntarmo-nos,
se os homens e as mulheres desta
nossa época ainda desejam a vida
eterna?! Ou tornou-se, porventura, a
existência terrena, o seu único horizonte?! Perguntava então o Santo
Cura d’Ars, São João Maria Vianney:
“Que direção tomará a nossa alma?”. E respondia: “A que lhe tivermos dado na terra.

EDITORIAL
Os bons cristãos nunca morrem;
dão todos os dias um passo para o
paraíso. As neblinas que escurecem a
nossa razão serão dissipadas.
O nosso espírito terá a inteligência
das coisas que lhe são escondidas cá
em baixo. Havemos de vê-lO. Vê-lOemos irmãos!
Esta esperança cristã não é apenas
individual, é sempre também esperança para os outros. Aliás, as nossas
existências estão profundamente
ligadas umas às outras e o bem e o
mal que cada qual pratica atinge
sempre também os outros. Assim a
oração de uma alma peregrina no
mundo, pode ajudar outra alma que
se está a purificar depois da morte.
Por isso, oremos para que esta seja a
herança de todos os fiéis defuntos,
não somente dos nossos queridos,
mas também dos mais esquecidos e
necessitados da misericórdia divina.
Que a Virgem Maria, a primícia de
todos os santos, elevada ao Céu, interceda por nós, agora e na hora da
nossa morte, e seja, hoje e sempre, a
estela da nossa esperança!
Pe. Manuel Silva

LITURGIA DA PALAVRA – 31º DOMINGO COMUM
04.11.2018
Leitura do Livro do Deuteronómio
Moisés dirigiu-se ao povo, dizendo:
«Temerás o Senhor, teu Deus, todos os dias da tua vida,
cumprindo todas as suas leis e preceitos que hoje te ordeno,
para que tenhas longa vida, tu, os teus filhos e os teus netos.
Escuta, Israel, e cuida de pôr em prática
o que te vai tornar feliz e multiplicar sem medida
na terra onde corre leite e mel,
segundo a promessa que te fez o Senhor, Deus de teus pais.
Escuta, Israel: o Senhor nosso Deus é o único Deus.
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração,
com toda a tua alma e com todas as tuas forças.
As palavras que hoje te prescrevo ficarão gravadas no teu coração».

Palavra do Senhor!
Refrão: “EU VOS AMO, SENHOR: VÓS SOIS A MINHA FORÇA”.
Leitura da Epístola aos Hebreus
Os sacerdotes da antiga aliança sucederam-se em grande número,
porque a morte os impedia de durar sempre.
Mas Jesus, que permanece eternamente, possui um sacerdócio eterno.
Por isso pode salvar para sempre
aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus,
porque vive perpetuamente para interceder por eles.
Tal era, na verdade, o sumo sacerdote que nos convinha:
santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus,
que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes,
de oferecer cada dia sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados,
depois pelos pecados do povo,
porque o fez de uma vez para sempre quando Se ofereceu a Si mesmo.
A Lei constitui sumos sacerdotes homens revestidos de fraqueza,
mas a palavra do juramento, posterior à Lei,
estabeleceu o Filho sumo sacerdote perfeito para sempre.
Palavra do Senhor

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-Lhe:
«Qual é o primeiro de todos os mandamentos?»
Jesus respondeu: «O primeiro é este: ‘Escuta, Israel:
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus
com todo o teu coração, com toda a tua alma,
com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças’.
O segundo é este: ‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’.
Não há nenhum mandamento maior que estes». Disse-Lhe o escriba:
«Muito bem, Mestre! Tens razão quando dizes:
Deus é único e não há outro além d’Ele.
Amá-l’O com todo o coração, com toda a inteligência e com todas as forças,
e amar o próximo como a si mesmo,
vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios».
Ao ver que o escriba dera uma resposta inteligente, Jesus disse-lhe:
«Não estás longe do reino de Deus».
E ninguém mais se atrevia a interrogá-I’O.
Palavra da Salvação
COMENTÁRIO
Deus nunca se apresenta como concorrente do homem. Seria assim se disséssemos que é preciso amar Deus ou o próximo. Ora, o escriba que encontra
Jesus diz “amar Deus de todo o coração se amar o seu próximo como a si mesmo
vale mais que todas as oferendas e sacrifícios”. Para não se ficar longe do reino
de Deus, basta, pois, amar Deus e o seu próximo.
Foi o testemunho deixado por Jesus: o seu amor pelo Pai levava-o a retirar-se
para o monte para rezar, a erguer os olhos para o céu antes de fazer milagres,
mas ao mesmo tempo ia ao encontro dos doentes, dos excluídos, dos pecadores, das multidões perdidas como ovelhas sem pastor.
E depois, na cruz, vira-se para seu Pai, mas também para o ladrão crucificado
ao seu lado, para Maria e João, para os verdugos que não sabiam o que faziam,
dizia Ele.
E não esqueçamos a palavra de João, que esclarece muito bem o duplo mandamento: aquele que diz “amo a Deus” e não ama o seu próximo é um mentiroso.
fonte:www.dehonianos.org)

PENSAMENTOS DA SEMANA
“Posso esquecer quem me deixou triste,
mas não esqueço jamais quem me fez feliz. (anónimo)
*****
“O pecado é o motivo da tua tristeza.
Deixa que a santidade seja o motivo da tua alegria” ( Santo Agostinho)

ANEDOTA DA SEMANA
Um polícia vai a perseguir um homem que conduzia muito bêbado. Quando
finalmente o consegue fazer encostar à berma, pergunta:
- Então o senhor não viu as setas?
O bêbado responde:
- Setas, que setas?! Eu nem sequer vi os índios!

AVISOS DA SEMANA
1. REUNIÃO DA DIREÇÃO DO CSP: será no dia 06 de novembro, às
21,00h, na sede.

2. CONFISSÕES NO ARPIAC: serão no dia 08 de novembro às 10,30H
3. REUNIÃO GERAL DE CATEQUISTAS: será no próximo dia 09 de novembro, às 21,00h, no salão nobre.

4. CONVÍVIO DIOCESANO DE ADOLESCENTES: (Youcat day): será no dia
10 de novembro, na baixa de Lisboa.

5. REUNIÃO DO CONSELHO ECONÓMICO COM O TÉCNICO DO SOM: será
no dia 10 de novembro às 11,00h.

6. SEMANA DOS SEMINÁRIOS: Começa no dia 11 de novembro e vai até
ao dia 18.
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