
Comunicação e Multimédia dos 

Carmelitas Descalços da Foz 
 

Convidamos a comunidade cristã a revisitar o site 

actualizado desta comunidade religiosa carmelita: 

www.porto.carmelitas.pt. 

Nele podeis encontrar também a ligação para as 

redes sociais Facebook e Instagram da nossa 

comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Nuno de Santa Maria e 

Santa Isabel da Trindade
 

Muita atenção, devotos de São Nuno de Santa 

Maria e de Santa Isabel da Trindade: dias 06 e 08 

de Novembro recordaremos nas Eucaristias as suas 

figuras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diocese do Porto com novo Bispo Auxiliar 

 

Dom Armando Esteves Domingues é o novo bispo 

auxiliar do Porto, em substituição de Dom António 

Bessa Taipa, que havia pedido a resignação ao Papa 

Francisco por ter atingido o limite de idade 

determinado pelo Direito Canónico. Ordenado 

sacerdote a 25 de Novembro de 1981, D. Armando 

Domingues conta com formação em áreas como a 

pastoral juvenil, a espiritualidade e a pastoral 

familiar, com especial incidência na preparação de 

noivos para o matrimónio. Entre o seu percurso 

pastoral, sobressai o seu empenho na área 

sociocaritativa, com a dinamização ao longo dos 

anos de várias iniciativas ligadas à inclusão social, 

ao combate ao desemprego, à recuperação de 

dependências e à habitação, a colaboração com 

vários movimentos e organismos católicos, desde 

os Escuteiros aos Educadores Católicos, passando 

pelos Cursilhos de Cristandade. Ainda um tempo 

de trabalho como professor no Seminário Maior de 

Viseu, onde ajudou a formar várias vocações 

sacerdotais, e um período de missão junto das 

Forças Armadas e de Segurança, como capelão da 

Força Aérea Portuguesa. A sua 

ordenação episcopal 

acontecerá no dia 16 de 

Dezembro, na Sé Catedral de 

Viseu, onde era o Vigário-

Geral (Agência Ecclesia). 
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“Escuta, Israel: Amarás o Senhor, teu 
Deus…” 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assim começava esta espécie de credo, que todo o 

israelita trazia na boca, no coração e na testa, e que 

rezava todos os dias e mais que uma vez ao dia. Vê-

se por esta belíssima oração, que, no início da fé, 

não está uma decisão moral ou uma grande ideia. 

A fé não se reduz a um conjunto de proibições e 

obrigações. E, deste modo, a religião, tampouco se 

deve traduzir em meia dúzia de holocaustos e 

sacrifícios. No centro da fé está «o verbo amar», a 

experiência do amor de Deus!   

http://www.porto.carmelitas.pt/
mailto:porto@carmelitas.pt


 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEITURA I              Dt 6,2-6 
 

«Escuta, Israel: Amarás o Senhor com todo o teu 

coração» 
 

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 Senhor. 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».  

 

SALMO RESPONSORIAL               Salmo 17 (18) 
 

Refrão: Eu Vos amo, Senhor:  

Vós sois a minha força.   

 

Eu Vos amo, Senhor, minha força,  

minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador,  

meu Deus, auxílio em que ponho a minha 

confiança, meu protector, minha defesa e meu 

salvador.  

 

Invoquei o Senhor – louvado seja Ele –  

e fiquei salvo dos meus inimigos.  

Viva o Senhor, bendito seja o meu protector;  

exaltado seja Deus, meu salvador.   

 

Senhor, eu Vos louvarei entre os povos  

e cantarei salmos ao vosso nome.  

O Senhor dá ao seu Rei grandes vitórias  

e usa de bondade para com o seu Ungido.  

 

LEITURA II                               Hb 7,23-28  
 

«Porque permanece para sempre, possui um 

sacerdócio eterno» 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

Irmãos: 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. 
 

EVANGELHO               Mc 12,28b-34  
 

«Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o teu 

próximo» 
 

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-l’O. 


