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DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM
ANO B – 11-11-2018
II SÉRIE – ANO 44º – Nº 1528
Ofereceu tudo o que nha
Queridos irmãos,
A Liturgia deste Domingo apresenta-nos três exemplos de generosidade: a viúva
de Sarepta que, movida pela conﬁança em Deus entrega a Elias a úl"ma farinha e o resto
do azeite com que se propunha preparar a derradeira refeição para si e para o seu ﬁlho; a
viúva do Evangelho que deposita na caixa de esmolas “tudo quanto possuía para viver” e,
ﬁnalmente, Nosso Senhor Jesus Cristo, que se dá a Si mesmo na Cruz, entregando-Se-nos
total e incondicionalmente na Palavra e na Eucaris"a.
A a"tude destas duas mulheres e a entrega de Jesus ajudam-nos a perceber que
acreditar em Deus tem implicações concretas na nossa vida. No caso das duas viúvas, a fé
na Mão de Deus, na providência do Pai, conduz as suas vidas. A sua segurança não está
no trabalho nem nos bens que possuem mas em Deus e, por isso mesmo, são mulheres
profundamente livres. Olhemos agora para nós. Onde estão as nossas seguranças? Acreditamos verdadeiramente que Deus é nosso Pai e que não vivemos entregues apenas às
nossas forças e aos nossos bens?
A a"tude destas duas mulheres, sustentadas e conduzidas pela fé, lembra-nos que
somos chamados a viver não para nós, para as nossas construções, mas que somos chamados a dar a vida pelos irmãos, bem como tudo o que recebemos do Senhor. Estou disposto a seguir este caminho de liberdade e de desprendimento (do dinheiro, do tempo,
da disponibilidade…) e a experimentar a liberdade dos ﬁlhos de Deus, ou sou avarento e,
por isso mesmo, insisto em peregrinar sozinho e à minha maneira?
“Formar discípulos missionários” é o tema da Semana dos Seminários 2018 que as
dioceses portuguesas vão viver entre 11 e 18 de Novembro, um “momento especial para
olhar com mais atenção e cuidado para esta importante realidade da vida da Igreja. Rezemos pela nossa comunidade para que o Senhor suscite aqui muitas vocações ao sacerdócio entre as crianças e os jovens da nossa Paróquia.
Saúda-te com es"ma,
Pe. Bruno Machado

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO
MC 12, 38-44

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO
32º DOMINGO DO TEMPO COMUM

«Jesus ensinava as mul dões, dizendo: Acautelai-vos dos escribas…»
Esta recomendação de Jesus em tom irónico
dirigida aos escribas até me parece demasiado provocatória! Jesus adverte-me contra
duas das suas a"tudes nega"vas: a vaidade/
ostentação e a hipocrisia. A primeira prendese com a exibição do seu saber e dos seus
Itulos para darem nas vistas e não serem
confundidos com os ignorantes. Pergunto-me:
Fico eu refém de querer passar para os outros
uma boa imagem de mim? De exibir Itulos?
De querer ter o 1.º lugar? A segunda prendese com exteriorizar uma falsa devoção sem
ligação à vida. Liberta-me Senhor de aparências, de "rar par"do disto ou daquilo ou de
pôr máscaras. Jesus aponta-me como exemplo o comportamento da pobre viúva que,
com a sua oferta no templo se torna modelo
de uma existência que confia totalmente em
Deus e O ama. Oferece-lhe não o que sobra
mas o que constitui a sua única garantia. Espantoso! Exigente também! Apelativo! Desafiante!
Eu te peço Senhor que como esta mulher,
quer nas minhas a"tudes ou escolhas, não me
deixe levar por calculismos, conveniências ou
máscaras mas sim pela liberdade e generosidade de quem conﬁa em Deus.
Irmã Delfina Paula
Franciscanas Missionárias da Mãe do Divino
Pastor

1ª Leitura - 1 Rs 17, 10-16
O pote de farinha não se esgotará, [...] até ao dia em que o Senhor enviar a chuva para molhar
a terra.
Salmo - 145
O Senhor [...] faz jus"ça aos
oprimidos; aos famintos, Ele dá
o pão e apoia a viúva e o órfão.
2ª Leitura - Hb 9, 24-28
Cristo ofereceu-se uma só vez
[...]; Ele vai aparecer uma segunda vez, [...] para a salvação daqueles que por Ele esperam.
Evangelho - Mc 12, 38-44
Esta pobre viúva colocou no tesouro mais do que qualquer outro. [...]. Ela pôs tudo o que possuía, tudo o que "nha para viver.
A generosidade dos pobres
A esmola e a hospitalidade são
medidos pela sinceridade do
dom e das boas-vindas, não pelas somas de dinheiro inves"do
e dos recursos implantados.

Salmo Responsorial
Ó minha alma,
louva o Senhor.

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DOMINICAIS
Sábados: Vespertina , em S. José às 18.30 h.
Domingos: Na Igreja de S. José às 09.30 h. e 11.00 h.;
Na Igreja Paroquial às 12.00 h. e 18.30 h.

Nocias da Comunidade
A BÍBLIA SAGRADA
OS DEUTEROCANÓNICOS

SABEDORIA

Jesus ataca os escribas não só pela sua
procura de reconhecimento e honras
públicas, mas também pela sua ganância: «Eles devoram a propriedade das
viúvas.» Em seguida começa a observar
aqueles que colocam dinheiro no tesouro do Templo. Ele vê «muitas pessoas
ricas» colocando «muito dinheiro», mas
Jesus observa que os ricos deram «o seu
supérﬂuo». Para ele, a viúva que deu
«duas moedas» era mais generosa do
que eles, pois deu o pouco que "nha.

A PALAVRA EM CADA DIA
De 12 a 18 de Novembro
12 – Tt 1, 1-9; Sl 23; Lc 17, 1-6
13 – Tt 2, 1-8.11-14; Sl 36; Lc 17, 7-10
14 – Tt 3, 1-7, Sl 22; Lc 17, 11-19
15 – Fm 7, 20; Sl 145; Lc 17, 20-25
16 – 2 Jo, 4-9; Sl 118; Lc 17, 26-37
17 – 3 Jo, 5-8, Sl 111; Lc 18, 1-8
18 – Dn 12, 1-3; Sl 15;
Hb 10, 11-14. 18; Mc 13, 24-32

É mais um livro de sabedoria, uma espécie de resposta posi"va ao livro de Eclesiastes. Fala muito sobre a u"lidade da
sabedoria, par"cularmente, em preparar a alma para a vida depois da morte.
Como foi escrito em grego (talvez entre
30 e 70 d.C.) é pouco provável que Salomão tenha "do alguma coisa a ver com
isso! É, sem dúvida, o mais moderno dos
livros que compõem o An"go Testamento. Foi escrito em grego por um judeu
de Alexandria. cujo nome se ignora, pois
de modo algum se pode aceitar a orientação assinalada por S. Jerónimo que o
atribuía a Filão. Vê-se pela leitura do
livro que o autor era um judeu piedoso,
incapaz de pactuar com erros do paganismo, mas conhecedor e apreciador da
cultura literária e ﬁlosóﬁca dos gregos.
Por um ar"Pcio muito em voga no seu
tempo, muitas das suas instruções são
postas na boca de Salomão, para lhe dar
maior autoridade.

CONFERÊNCIAS DE
S. VICENTE DE PAULO
No ﬁnal das Eucaris"as deste domingo
dia 11 de Novembro (incluindo a Vesper"na de sábado, dia 10), os Vicen"nos farão o habitual peditório para os
nossos irmãos mais necessitados.
Sejamos generosos.

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DE SEMANA
De 3ª a 6ª: Na Igreja de S. José às 09.00 h., na Igreja Paroquial às 18.30 h.
Sábados: Na Igreja Paroquial às 09.00 h.

Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa para o Ano Missionário e o Mês Missionário Extraordinário
«Todos, Tudo e Sempre em Missão»
(Conclusão)
Não esqueçamos as novas gerações e o
mundo dos jovens, que nos chamam a
construir uma pastoral missionária
«para» e «a par"r» dos jovens. No contacto direto com eles, com as suas esperanças e frustrações, anseios e contradições, tristezas e alegrias, anunciemos as
boas noIcias da parte de Deus. Nesse
contacto, à imagem do Senhor Jesus, «o
missionário não se irrita, não desanima,
não despreza nem trata com dureza…,
mas a todos procura atrair com bondade até aos braços de Cristo, o Bom Pastor» (MI 43).
Que este Ano Missionário se torne uma
ocasião de graça, intensa e fecunda, de
modo que desperte o entusiasmo missionário. E que este jamais nos seja roubado! Nesse entusiasmo, a formação
missionária deve perpassar toda a nossa
catequese e as escolas de leigos, e ser
inserida nos currículos dos Seminários e
das Faculdades de Teologia.
Celebremos este Ano Missionário «sob a
proteção de Maria, para que sejamos no
mundo sen"nelas da madrugada que
sabem contemplar o verdadeiro rosto
de Jesus Salvador, aquele que brilhou na
Páscoa, e descobrir novamente o rosto

jovem e belo da Igreja, que brilha
quando é missionária, acolhedora, livre,
ﬁel, pobre de meios e rica no amor».
Fáma, 20 de maio de 2018, Solenidade
do Pentecostes

Vida em Comunidade
Calendário Paroquial
13 de Novembro - Reunião do Movimento Cristão de Reformados - Vida Ascendente, às 15.00 h., na Igreja de S. José.
13 de Novembro - Reunião dos MEC Ministros Extraordinários da Comunhão, às 21.00 h., na Igreja de S.
José.
13 de Novembro - Encontro Vicarial
de Formação Litúrgica, às 21.30 h.,
na Igreja da Portela.
14 de Novembro - Comemoração do
São Mar"nho (Centro Social).
14 de Novembro - Reunião de Pais dos
1º, 2º e 3º Anos da Catequese, às
19.15 h., na Igreja de S. José.
16 de Novembro - Reunião de Pais dos
9º e 10º Anos da Catequese, às
19.15 h., na Igreja de S. José.
17 e 18 de Novembro - Venda de Natal.
18 de Novembro– Dia dos Seminários
Diocesanos.

IGREJA PAROQUIAL - R. Cidade de João Belo - Tel. 218 533 738
IGREJA DE S. JOSÉ - R. Cidade de Bissau - Tel. 218 513 758
Internet –.paroquiaolivaissul@gmail.com
www.paroquiaolivaissul.pt;

