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Dia Hora Intenções 

Terça 
10 

18:00 
 

- Florinda Bota Ribeiro de Carvalho e Marido e Familiares (69/70) - 
m. c. Filha (pg); 
- Manuel Bago Rabeca e Esposa - m. c. filho José; 
- José Rodrigues Armada e Ana da Conceição Rebelo - m. c. Família 
(pg); 
- José António Cerqueira, Sogros e cunhada Rosalina - m. c. Esposa. 

Quinta 
12 

18:00 

- José Dias Fernandes, Esposa e genro Custódio - m. c. Família; 
- Guilhermina de Oliveira e Almas do Purgatório (2/4) - m. c. Marido 
(pg); 
- IIº Aniv. - Cândida da Conceição Ferreira Velho - m. c. Família (pg). 

Sexta 
13 

18:00 
- António de Barros (aniv. nas) - m. c. neta Sónia Araújo; 
- Nossa Senhora de Fátima - m. c. Sónia Araújo; 
- Maria Vieira Fernandes e Familiares - m. c. filha Rosa. 

 
Sábado 

14 
19:15 

- Maria Rita Vieira de Melo (8/11) - m. c. sobrinha Maria dos Prazeres 
de Melo Morais Oliveira (pg); 
- Maria Ascensão Oliveira Pimenta Vieitas - m. c. filha Catarina; 
- João Dias Fernandes - m. c. Família; 
- Maria Gracinda Ferreira Pimenta Martins, Hermes Oliveira Pimenta, 
João Ferreira Pimenta e Familiares - m. c. neta Sónia Araújo; 
- Cândido Gomes Paredes - m. c. Família. 

Dom. 
15 

07:00 
 
 
 
 

11:00 
 

XXXIII Domingo do Tempo Comum 
 
- João Correia Amorim, Esposa e Familiares - m. c. Ana Araújo Amo-
rim (8); 
- José António Dias, Esposa e Familiares - m. c. filho João. 
 
 
- Rosalina Lopes Dias - m. c. Marido;  
- António de Barros e Emília Rodrigues - m. c. filha Filomena. 

- No próximo fim de semana, a equipa de acolhimento para as celebrações 
de culto, é a equipa dos Conselheiros. Obrigado.  

- Neste fim de semana, os ofertórios revertem para a Diocese. Tenhamos sentido de 
Igreja e compromisso Diocesano.                                                           Boa semana! 

Iª Leitura: Prov 31, 10 - 13.19 - 20. 30 - 31; 

Salmo Responsorial: 127 (128); 

IIª Leitura: 1 Tes. 5, 1 - 6; 

Evangelho: Mt 25, 14 - 30. 

O JOANINO 
Nº 1112 –  08 a 14 de Novembro de 2020 

XXXII DOMINGO TEMPO COMUM 

A liturgia do 32º Domingo do Tempo Comum convida-nos à vigilância. Recorda-nos que a 
segunda vinda do Senhor Jesus está no horizonte final da história humana; devemos, portanto, 
caminhar pela vida sempre atentos ao Senhor que vem e com o coração preparado para o aco-
lher. 

Na segunda leitura, Paulo garante aos cristãos de Tessalónica que Cristo virá de novo para 
concluir a história humana e para inaugurar a realidade do mundo definitivo; todo aquele que 
tiver aderido a Jesus e se tiver identificado com Ele irá ao encontro do Senhor e permanecerá 
com Ele para sempre. 

O Evangelho lembra-nos que "estar preparado" para acolher o Senhor que vem significa 
viver dia a dia na fidelidade aos ensinamentos de Jesus e comprometidos com os valores do 
Reino. Com o exemplo das cinco jovens "insensatas" que não levaram azeite suficiente para 
manter as suas lâmpadas acesas enquanto esperavam a chegada do noivo, avisa-nos que só os 
valores do Evangelho nos asseguram a participação no banquete do Reino. 

A primeira leitura apresenta-nos a "sabedoria", dom gratuito e incondicional de Deus para o 
homem. É um caso paradigmático da forma como Deus se preocupa com a felicidade do ho-
mem e põe à disposição dos seus filhos a fonte de onde jorra a vida definitiva. Ao homem 
resta estar atento, vigilante e disponível para acolher, em cada instante, a vida e a salvação 
que Deus lhe oferece.                                                                                        In “Dehonianos” 



 LITURGIA DA PALAVRA 
XXXIII Domingo Tempo Comum 

15 de Novembro o de 2020 
 
Primeira Leitura: 

Leitura do Livro dos Provérbios  
Quem poderá encontrar uma mulher 

virtuosa? O seu valor é maior que o das 
pérolas. Nela confia o coração do marido 
e jamais lhe falta coisa alguma. Ela dá-
lhe bem-estar e não desventura, em todos 
os dias da sua vida. Procura obter lã e 
linho e põe mãos ao trabalho alegremen-
te. Toma a roca em suas mãos, seus dedos 
manejam o fuso. Abre as mãos ao pobre e 
estende os braços ao indigente. A graça é 
enganadora e vã a beleza; a mulher que 
teme o Senhor é que será louvada. Dai-
lhe o fruto das suas mãos e suas obras a 
louvem às portas da cidade.  

Palavra do Senhor.  
Salmo Responsorial: 

Ditoso o que segue o caminho do Se-
nhor.  
Segunda Leitura: 

Leitura da Primeira Epístola do apósto-
lo São Paulo aos Tessalonicenses  

Irmãos: Sobre o tempo e a ocasião, não 
precisais que vos escreva, pois vós pró-
prios sabeis perfeitamente que o dia do 
Senhor vem como um ladrão noturno. E 
quando disserem: «Paz e segurança», é 
então que subitamente cairá sobre eles a 
ruína, como as dores da mulher que está 
para ser mãe, e não poderão escapar. Mas 
vós, irmãos, não andais nas trevas, de 
modo que esse dia vos surpreenda como 
um ladrão, porque todos vós sois filhos 
da luz e filhos do dia: nós não somos da 
noite nem das trevas. Por isso, não dur-
mamos como os outros, mas permaneça-
mos vigilantes e sóbrios.  

Palavra do Senhor.  
Aleluia: Jo 15, 4a. 5b 

Permanecei em Mim e Eu permanecerei 
em vós, diz o Senhor. Quem permanece 
em Mim dá fruto abundante.  
Evangelho: Mt 25, 14 - 30. 

REALIDADES E DESAFIOS NO 
REGRESSO À CATEQUESE 

 
 É habitual, nos dias de hoje, falar da 

Pandemia provocada pelo novo coronaví-
rus como sendo o motivo de tantas cala-
midades e dificuldades que têm surgido 
na nossa vida social, académica, eclesial 
e familiar. É um facto que a vida se alte-
rou de modo profundo e que tudo o que 
era dado como assumido, deixou de o ser. 
Muito do que foi sendo experimentado, 
passou a ser desafio e laboratório de no-
vas oportunidades que sendo felizes, po-
dem ser replicadas por outros. Na cate-
quese, como na vida em geral, também 
foi e é assim! 

Desde março, que os ritmos comunitá-
rios das nossas paróquias se alteraram 
substancialmente. A celebração da euca-
ristia em comunidade, vetada por motivos 
de confinamento durante alguns meses, 
tem feito agora um caminho real e “duro” 
de reestruturação e de verdadeiro convite 
do Pai, para que os filhos regressem a 
casa. A evangelização, a partir de novos 
areópagos (que talvez já não fossem as-
sim tão novos, mas para muitos, verda-
deiros desconhecidos), o reajustar de tudo 
o que se fazia e a mudança no modo de 
fazer, levou-nos a navegar noutros mares 
e a re-descobrir o mundo digital como 
porta que se escancara para que todos 
tenham acesso a Quem “veio para dar 
vida a todos” (Jo 10,10). Eis o desafio, 
fazer chegar às superfícies “as coisas an-
tigas e novas” (Mt 13, 52) com as ferra-
mentas que teimávamos em não usar. 

Os últimos meses do passado ano pasto-
ral, foram para a catequese da Diocese do 
Algarve, e para todas, um desafio… 
“Sessões via Zoom” ou noutras platafor-
mas congéneres, foram uma constante. 
Provavelmente, nalguma circunstância 
em excesso, mas o aproveitamento das 
redes para uma catequese de partilha e de 
vivência diferente, foram oportunidades 
que nos fizeram olhar “esse” presente co- 

mo possibilidade para um futuro que se 
impunha baseado e movido por tantas 
incertezas. 

Nesta sequência, o início deste ano pas-
toral trouxe consigo a necessária reflexão 
acerca das dinâmicas a usar, não esque-
cendo o desejo e preferência pela presen-
ça, mas conscientes de que a sã separação 
continuaria a ser, para bem de todos, uma 
necessária opção. Neste contexto, como 
fazer para que “o coração continue a ar-
der” (Lc 24, 32) cada vez que o Senhor 
nos fale? – Aqui está a regra! Fazer de 
toda a nossa ação, um verdadeiro cami-
nho de Emaús e de encontro com o Se-
nhor. De forma presencial ou mais distan-
te, com o necessário cruzamento dos 
olhares ou com o possível toque no ecrã, 
alicerçados pelo programa pastoral da 
nossa diocese, queremos ajudar a recen-
trar a catequese e a vida celebrativa em 
Jesus, que “recapitula em Si todas as coi-
sas” (Ef 1, 10). 

O mundo mudou e continua em mudan-
ça, a linguagem mudou e a gramática das 
nossas ações e dos nossos afetos também, 
por isso “o hoje” é necessariamente dife-
rente “do ontem”. Não podemos permitir 
que o isolamento nos feche em nós mes-
mos, e se ainda há realidades paroquiais 
que conseguem reunir a sua catequese em 
cada semana, também há aquelas que por 
falta de espaço ou outras dificuldades se 
intercalam entre presenças e ecrãs… 

Oportunidade bonita para redescobrir a 
beleza das nossas igrejas e percebê-las 
como casa de cada batizado e comunida-
de de irmãos, é fazer das mesmas uma 
oportunidade catequética. Em muitas 
paróquias as catequese voltaram hoje a 
sentar-se nos bancos das igrejas porque aí 
se conjuga o distanciamento social que 
pede espaço com a dimensão de alguns 
grupos que pela sua fisionomia expres-
sam vida em abundância… Talvez seja 
esta a primeira forma de “desescolarizar” 
a catequese (como tantas vezes se lamen-
ta e refere), saímos da sala e redesco-

brimo-nos no espaço… 
Ser catequista hoje… eis o novo desa-

fio! Como? Com a humildade de quem 
descobre que a sua missão não é pessoal, 
mas da Igreja e como quem se sente espe-
cial colaborador de Jesus e de uma famí-
lia para chegar ao coração da criança, do 
adolescente e do jovem… 

Vivemos tempos novos. Nada do que 
tínhamos adquirido é hoje seguro, mas 
não muda a certeza de sermos todos parte 
de um caminho que nos leva a Jesus que 
“é o mesmo ontem, hoje e sempre” (Heb 
13, 8). Se tudo parte d’Ele, tudo para Ele 
se dirige e o ardor missionário das pri-
meiras horas não pode fraquejar… Não 
podemos deixar que esmoreça ou desapa-
reça. Olhando para cada um dos nossos 
catequizandos também nós lhes dirigimos 
o mesmo apelo que o Senhor lançou aos 
pescadores junto ao mar da Galileia: 
“Vinde comigo” (Mt 4, 22). 

A época que nos é dado viver agora fez-
nos perceber que as certezas e seguranças 
que tínhamos já não criavam cristãos. A 
diferença cristã daqueles a quem se dirige 
a nossa missão já não os fazia (em muitos 
casos) ser diferentes num mundo de 
iguais. Estou convicto de que a oportuni-
dade do momento presente é a possibili-
dade de nos redescobrirmos para melhor 
servirmos e para fazer de forma nova o 
anúncio, também ele novo, mas de sem-
pre. 

Feliz ano catequético para todos! 
P. Pedro Manuel, in “Ecclesia” 

 
CATEQUESE 

 
É para lembrar e pedir aos encarregados 

de educação de que o ano catequético já 
está em andamento. Não podemos deslei-
xar o crescimento cristão e espiritual dos 
vosso educandos, mesmo neste contexto 
de pandemia. 

Aproveito para lembrar aos encarrega-
dos e Educação dos Sétimo ano, reunião 
no dia 14 de Novembro, às 17:00 horas, 
no Salão Paroquial. 


