
FICHA TÉCNICA  
Propriedade: Paróquia de São João da Ribeira • Diretor: Pe. Manuel de Almeida e Sousa  

• Publicação: Semanal • Tiragem: 150 Ex. tel. 258 944 132 • E-mail: parocoribeira@diocesedeviana.pt 
• Site: www.paroquias-ribeira-fornelos-queijada.com  - Isento a) nº 1 art 12º DR 8/1999 de 9 de junho. 

Dia Hora Intenções 

Terça. 
08 

 
18:00 

 

- Familiares de Manuel e de Helena Esteves (pg); 
- Alfredo de Jesus Ferreira e Familiares - m. c. Esposa; 
- Guilhermina de Oliveira e Almas do Purgatório (2/4) -m. c. Marido 
(pg); 
- IIIº Aniv. - Maria Leonor da Silva Guerreiro da Franca e Marido - 
m. c. filha Arminda; 
- Domingos Amorim da Cunha - m. c. Esposa. 

Sexta 
11 

18:00 
- José Dias Fernandes e genro Custódio - m. c. Família; 
- José António Cerqueira, Sogros e cunhada Rosalina - m. c. Esposa. 

Sáb. 
12 

19:15 
 

- Igreja do Senhor da Cruz de Pedra:  
- Américo Gonçalves Pimenta e Maria do Céu Oliveira Gonçalves 
(9/12) - m. c. filho Manuel (pg); 
- Manuel Vale Magalhães e Maria Irene Barros da Cruz - m. c. Filhos 
(pg); 
- Júlia Soares de Melo e António Fernandes Monteiro (pg); 
- Alberto José Alves Pires Trigo, Mateus Marinho Pires Trigo e Maria 
das Dores Vieira Alves (pg); 
- Francisco de Melo Ramos e Familiares (pg); 
- Maria dos Anjos de Melo Ramos e Avós (pg); 
- Avelino Rodrigues Fernandes (pg). 

 
Dom. 

13 
 
 

 
07:00 

 
 

11:00 
 
 
 
 
 
 
 

XXXIII Domingo do Tempo Comum 
- Amândio Oliveira Gonçalves,  Rosa Barros da Costa, Agostinho da 
Cunha Vasconcelos e José Alves da Silva - filha Armandina. 
 
- Rosa Dantas Alves e Marido (11/12) - m. c. filha Madalena (pg); 
- António Esteves, Esposa e Familiares - m. c. Maria da Conceição 
Guimarães Esteves (pg); 
- António Martins, Esposa e Familiares (7/50) - m. c. Filhos (pg); 
- Nossa Senhora de Fátima - m. c. Sónia Araújo; 
- António Barros (aniv) e Esposa - m. c. neta Sónia Araújo; 
- Américo Pimenta, Julieta Gonçalves, Filhos e Noras - m. c. filho José 
Luís Pimenta. 

- A Junta de freguesia convida todos os Ribeirenses para o Magusto, no 
próximo Sábado, 12 de Novembro, pelas 16 horas, em frente à sede da Junta 

de Freguesia (Junto à casa da Quinta).  
- Terça-feira, às 09:00 horas: Visita aos doentes de Talharezes, Paradela e Ribeira. 
- Quarta-feira, às 14:00 horas: Visita aos doentes de Crasto.                Boa Semana 

A liturgia deste domingo propõe-nos uma reflexão sobre os horizontes últimos do 
homem e garante-nos a vida que não acaba. 

Na primeira leitura, temos o testemunho de sete irmãos que deram a vida pela sua fé, 
durante a perseguição movida contra os judeus por Antíoco IV Epifanes. Aquilo que 
motivou os sete irmãos mártires, que lhes deu força para enfrentar a tortura e a morte 
foi, precisamente, a certeza de que Deus reserva a vida eterna àqueles que, neste mun-
do, percorrem, com fidelidade, os seus caminhos. 

No Evangelho, Jesus garante que a ressurreição é a realidade que nos espera. No 
entanto, não vale a pena estar a julgar e a imaginar essa realidade à luz das categorias 
que marcam a nossa existência finita e limitada neste mundo; a nossa existência de 
ressuscitados será uma existência plena, total, nova. A forma como isso acontecerá é 
um mistério; mas a ressurreição é uma certeza absoluta no horizonte do crente. 

Na segunda leitura temos um convite a manter o diálogo e a comunhão com Deus, 
enquanto esperamos que chegue a segunda vinda de Cristo e a vida nova que Deus nos 
reserva. Só com a oração será possível mantermo-nos fiéis ao Evangelho e ter a cora-
gem de anunciar a todos os homens a Boa Nova da salvação.                     In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Mal 3, 19 - 20a;  

Salmo Responsorial: 97 (98); 

IIª Leitura: 2 Tes 3, 7 - 12; 

Evangelho: Lc 21, 5 - 19. 
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 LITURGIA DA PALAVRA 
Domingo XXXIII do Tempo Comum 

13 de Novembro de 2022 
Primeira Leitura: 

Leitura da Profecia de Malaquias  
Há-de vir o dia do Senhor, ardente co-

mo uma fornalha; e serão como a palha 
todos os soberbos e malfeitores. O dia 
que há-de vir os abrasará – diz o Senhor 
do Universo – e não lhes deixará raiz nem 
ramos. Mas para vós que temeis o meu 
nome, nascerá o sol de justiça, trazendo 
nos seus raios a salvação.  

Palavra do Senhor.  
Salmo Responsorial: 

O Senhor virá governar com justiça. 
Ou: O Senhor julgará o mundo com 

justiça.  
Segunda Leitura: 

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

Irmãos: Vós sabeis como deveis imitar-
nos, pois não vivemos entre vós na ocio-
sidade, nem comemos de graça o pão de 
ninguém. Trabalhámos dia e noite, com 
esforço e fadiga, para não sermos pesados 
a nenhum de vós. Não é que não tivésse-
mos esse direito, mas quisemos ser para 
vós exemplo a imitar. Quando ainda está-
vamos convosco, já vos dávamos esta 
ordem: quem não quer trabalhar, também 
não deve comer. Ouvimos dizer que al-
guns de vós vivem na ociosidade, sem 
fazerem trabalho algum, mas ocupados 
em futilidades. A esses ordenamos e reco-
mendamos, em nome do Senhor Jesus 
Cristo, que trabalhem tranquilamente, 
para ganharem o pão que comem.  

Palavra do Senhor.  
Aleluia: Lc 21, 28 

Erguei-vos e levantai a cabeça, porque a 
vossa libertação está próxima.  
Evangelho: Lc 21, 5 - 19. 

 
UMA TRISTEZA QUE D(ESTR)ÓI 

(cont) 

Há quem se remeta ao silêncio, que 
assim, se torna “falante” e nada esclarece-

dor. Por outro lado, as declarações de 
alguns são transformadas em anedota, 
porque apenas podem ser risíveis, de tão 
tolas e despropositadas (e nem vale a 
pena citar nomes, pois estou certa de que 
os identificam). Outros (poucos e bem!) 
têm a coragem de enfrentar as câmaras de 
TV, de dar entrevistas, de explicar que 
desenvolveram procedimentos corretos… 
Apesar de fazerem o que está certo e, 
reforço, deve ser feito – COMUNICAR! -
, são apanhados no turbilhão das críticas. 
E estas, também é do conhecimento de 
muitos, frequentemente são motivadas 
pelas peleias internas, pelos ódios de esti-
mação, pelas vinganças ocultas e que 
escondem misérias e pecados sérios. 

Somam-se opiniões, convicções, pre-
sunções, juízos. E quando me refiro a 
estas maneiras de expressar o pensamen-
to, destaco, com tristeza, com profunda e 
magoada tristeza, aqueles que se escudam 
em argumentos que só posso qualificar de 
patéticos, apontando dados de investiga-
ções, relatórios (como os da APAV), es-
tatísticas sobre a ocorrência de crimes, 
para desculpabilizar uma instituição, cuja 
missão evangélica, porque conferida, na 
visão dos crentes, pelo próprio Cristo, é 
dá-Lo a conhecer e, assim sendo, dar a 
conhecer o Seu maior ensinamento, pro-
posto na recomendação: «Amai-vos uns 
aos outros. Como eu vos tenho amado, 
assim também vós deveis amar-vos uns 
aos outros» (João 13:34). 

Como é possível pensar que outros cri-
mes podem desculpabilizar um que seja 
destes casos? Desde quando a minha cul-
pa pode ser excluída, ou diminuída pela 
culpa dos outros? 

Quem assim se manifesta ainda não 
percebeu várias coisas, que são duras, 
mas que devem ser assumidas com reti-
dão e coragem: houve (e desejo que não 
haja atualmente, mas temo que assim não 
seja) uma política de encobrimento destas 
situações dentro da Igreja Portuguesa, 
Espanhola, Americana, Australiana, Fran- 

cesa, Irlandesa, Alemã, mundial. Isso, 
infelizmente, faz correr o risco de que 
essa atitude possa corresponder a uma 
matriz identitária da instituição, uma ins-
tituição que, para fora, sempre se colocou 
na posição de quem é um reduto moral 
para todos os temas. 

Assumindo essa posição, a Igreja Cató-
lica tinha o dever de especialíssima prote-
ção dos mais fracos e frágeis, sempre 
com vista a restituí-los à sua dignidade 
inicial, que, note-se, nunca perderam, 
mas que tinha de ser defendida, com to-
das as forças, no seio e fora da institui-
ção, que afirma ser o espaço seguro e de 
amor total a todos. E isso não aconteceu. 

As pessoas que não puseram em prática 
o tal mandamento que atrás referi, o mai-
or para todos os católicos, em nome desta 
Instituição, criada e desejada sempre San-
ta, acabaram por corromper a sua ima-
gem. Custa dizer, mas conspurcaram-na, 
traindo a missão de Cristo Redentor, a tal 
missão evangélica, que nunca pressuporia 
rebaixar, degradar os mais desprotegidos. 

E quando se chega ao ponto de culpabi-
lizar as vítimas, de comparar o número de 
crimes, de esgrimir estatísticas, só se au-
menta a tragédia. “Os outros também 
fizeram”, dizem as crianças para se des-
culpabilizarem, quando sabem que erra-
ram. E o que lhes ensinamos? Sei que 
sabem bem a resposta! 

A normalização do mal só o pretende 
transformar em bem. Tal atitude em qual-
quer ser humano é má, mas em alguém 
que acredita que deve amar o seu próxi-
mo como a si mesmo (Tiago, 2:8), que o 
amor procede de Deus e que aquele que 
ama nasce de Deus e conhece a Deus (1 
João 4:7-8), é pior ainda. Não se pode 
suportar tudo (como se dizia “noutros 
tempos” às mulheres agredidas, humilha-
das e violadas pelos seus maridos, porque 
isso não é amar)! Não se pode esconder 
tudo, qual herança trágica de eras que, há 
muito, deviam ter acabado, mas que per-
sistem em espreitar, atrás da capa de uma 

deturpada visão do certo e do errado. 
Todos temos muito que refletir e olhar 

para nós próprios. Sofro pelas vítimas. 
Sofro, até, pelos agressores, sobretudo 
aqueles que são verdadeiramente doentes 
e deveriam ter acompanhamento especial. 
Mas não sofro por quem desculpabiliza e 
oculta. Estes fazem-me olhar para a cruz 
de Jesus e perceber porque a aceitou e 
porque sofreu o seu peso, o rasgar das 
Suas carnes, as quedas, a morte lenta e 
agonizante; fazem-me perceber o olhar 
Dele e de Sua Mãe, aceitando a morte 
iníqua e excruciante do Filho inocente. 
Ele não fugiu, não se escondeu. Tomou a 
cruz e viveu-a, a cada segundo, para re-
denção de todos os pecadores. Por mim, 
que também o sou. Mas essa condenação 
torna-se mais odiosa, quando Ele morre, 
uma e outra vez, por pecados como estes, 
que me levam a compreender a dor, a 
morte e a dimensão imponderável do Seu 
sacrifício. 

Sandra Côrtes-Moreira, in “Ecclesia” 
 

CEIA DE NATAL 
 

A Comunhão faz-se presencial. É nesta 
perspetiva que pensei numa Ceia de Natal 
para os paroquianos. 

No dia 10 de Dezembro, no Sonho do 
Capitão, tenho reservado uma sala para 
Ceia de Natal dos membros da minha 
Unidade Pastoral (São João da Ribeira, 
Fornelos (São Vicente) e Queijada (São 
João Baptista) 

Pelo valor de 27.50 Euros, ainda com 
tempo para o amealhar, nestes tempos 
difíceis, inscrevam-se junto dos Conse-
lheiros da Fábrica da Igreja, para convi-
vermos à mesa. 

As inscrições estão abertas até ao dia 4 
de Dezembro, inclusive. 

Desde já a minha gratidão pela recetivi-
dade deste convite após os tempos bem 
conturbados de pandemia. 

 
O Pároco      


