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Oração pelos Seminários 
 
Neste domingo, dia 8, às 16.00h na Igreja Paroquial 
os jovens da nossa Paróquia organizam a oração do 
rosário pelos nossos Seminários e pelos seminaris-
tas da nossa Paróquia.  

CONTRIBUTO PAROQUIAL 2020 

No início de Dezembro teremos o nosso Contributo Paroquial de 2020.  
Como nos meses de Março a Maio não houve ofertórios das missas e agora as ofertas ain-
da não chegam para as despesas que a Paróquia têm, apelamos à vossa generosidade.  
Podeis levar os envelopes que se encontram nos expositores. Levai também para aqueles 
que não podem vir à missa mas gostam de ajudar. Colocareis depois os envelopes no 
ofertório das missas. Obrigado pela vossa generosidade. 

Neste mês de novembro, o Papa pede que avanços da                  
inteligência artificial sejam "humanos” 

 
    No vídeo de intenção de oração para este mês, Francisco 

traz a preocupação de que a robótica e a inteligência 
artificial possam aumentar as desigualdades, interrom-
pendo um “progresso real” da humanidade. Por isso, o 
Papa pede que rezemos para que os avanços tecnológi-
cas, assim como tornam um mundo melhor para se 
viver, estejam “vinculados ao bem comum" e orientados 
para “o respeito pela dignidade” das pessoas. Enfim, 
“rezar para que o progresso seja sempre humano”, con-
cluiu o Pe. Frédéric Fornos. 

NOVEMBRO           INFORMAÇÕES 

Domingo  - 8  09.00h    Missa na igreja paroquial  
 11.00h    Missa na igreja paroquial 

Domingo XXXII 16.00h    Oração do Rosário pelos seminários 
 e pelos seminaristas na  Igreja Paroquial  

do T.  Comum 18.00h    Missa na igreja paroquial 
3ª feira - 10 08.30h    Missa na igreja paroquial  
 09.00h    Confissões 
 19.00h    Missa na igreja paroquial  
4ª feira - 11 08.30h    Missa na igreja paroquial  
5ª feira - 12 08.30h    Missa na igreja paroquial  
6ª feira - 13 08.30h    Missa na igreja paroquial  
 09.00h    Confissões 
Sábado - 14 16.30h    Missa na igreja paroquial - ao encargo da Azambujeira   
  18.00h    Missa na igreja paroquial 

Domingo  - 15  09.00h    Missa na igreja paroquial  
Domingo XXXIII 11.00h    Missa na igreja paroquial 

do T.  Comum 18.00h    Missa na igreja paroquial 
 

* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18.00h 

Ofertórios           
Consignados 

Neste fim de semana, os 
ofertórios das missas 
são para os Seminários 

Missa de sábado às 16.30h 
 

A missa de sábado das 16,30 h na Igreja Paroquial, fica a cargo dos lugares das Capelas, 
que ficam responsáveis pelas leituras, cânticos e voluntários, quando possível.  
Por isso a Eucaristia de sábado dia 14 às 16,30h, fica ao encargo da Azambujeira. 

Liturgia do próximo Domingo: XXXIII Domingo do T. Comum - 15 de Novembro 
          

                      *  Prov 31,10-13.19-20.30-31      * Sl 127      * 1 Tes 5,1-6       * Mt 25,14-30 
  

     A liturgia do 33º Domingo do T. Comum recorda a cada cristão a grave responsabilidade de 
ser, no tempo histórico em que vivemos, testemunha consciente, activa e comprometida desse 
projecto de salvação/libertação que Deus Pai tem para os homens. 
     O Evangelho apresenta-nos dois exemplos opostos de como esperar e preparar a última 
vinda de Jesus. Louva o discípulo que se empenha em fazer frutificar os "bens" que Deus lhe 
confia; e condena o discípulo que se instala no medo e na apatia e não põe a render os "bens" 
que Deus lhe entrega (dessa forma, ele está a desperdiçar os dons de Deus e a privar os 
irmãos, a Igreja e o mundo dos frutos a que têm direito). 
     Na segunda leitura, Paulo deixa claro que o importante não é saber quando virá o Senhor 
pela segunda vez; mas é estar atento e vigilante, vivendo de acordo com os ensinamentos de 
Jesus, testemunhando os seus projectos, empenhando-se activamente na construção do Reino. 
      A primeira leitura apresenta, na figura da mulher virtuosa, alguns dos valores que assegu-
ram a felicidade, o êxito, a realização. O "sábio" autor do texto propõe, sobretudo, os valores 
do trabalho, do compromisso, da generosidade, do "temor de Deus". Não são só valores da 
mulher virtuosa: são valores de que deve revestir-se o discípulo que quer viver na fidelidade 
aos projectos de Deus e corresponder à missão que Deus lhe confiou.  
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