
Festa de Todos os Santos Carmelitas 
 

Dia 14 de Novembro, a Ordem Carmelita celebra a 
Festa de Todos os seus Santos. Estais convidados a 
participar nas Eucaristias desse dia. 

 

Dia Mundial dos Pobres: 
Este pobre clama e o Senhor o escuta 

 

O Papa vai assinalar o Dia Mundial dos Pobres, a 18 

de Novembro, com uma Missa solene na Basílica de 

São Pedro, em Roma. No 

texto orientador para a 

celebração deste 2.º Dia 

Mundial dos Pobres, 

Francisco sublinha as 

“consequências sociais 

dramáticas” da pobreza e 

condena o que qualifica 

como “aversão” aos 

pobres. 

 

Retiro de Advento 
 

Iremos realizar o nosso Retiro de Advento no 
Sábado, dia 1 de Dezembro. Começará pelas 
15h00, no nosso Centro Pastoral da Rua Marechal 

Saldanha, e terminará com 
a celebração da Eucaristia 
Vespertina, às 19h00. 
As pessoas interessadas 
devem inscrever-se na 
portaria da Igreja. 
Brevemente, haverá um 
cartaz com a apresentação 
desse dia. 

 

Semana dos Seminários: 
Formar discípulos missionários 

 

Começa hoje a Semana dos Seminários: 11-18 de 

Novembro. Como diz o Presidente da Comissão 

Episcopal das Vocações e Ministérios, Dom António 

Augusto de Oliveira Azevedo, “a Semana dos 

Seminários é momento especial para olhar com 

mais atenção e cuidado para esta importante 

realidade da vida da Igreja. Um olhar de gratidão 

pelo imenso e fecundo trabalho que se tem 

realizado nos vários Seminários, de forma discreta 

mas efectiva, em favor do povo de Deus. Um olhar 

de realismo, responsabilidade e compromisso 

diante dos desafios que a situação actual dos 

Seminários do nosso país coloca a todos. Um olhar, 

acima de tudo, de confiança e esperança no Senhor 

que não deixa de chamar trabalhadores para a sua 

messe e no seu Espírito que os prepara e habilita 

para serem os evangelizadores que o mundo de 

hoje precisa. O tema desta semana - «Formar 

discípulos missionários» - sublinha o objectivo 

fundamental dos Seminários, apontado no mais 

recente documento da Congregação do Clero 

(Ratio Fundamentalis Institucionis Sacerdotalis): «A 

ideia de fundo é que os Seminários possam formar 

discípulos missionários, ‘enamorados do Mestre’, 

pastores com o ‘cheiro das ovelhas’, que vivam no 

meio delas para servi-las e conduzi-las à 

misericórdia de Deus»”. 
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“Na sua pobreza, 
ofereceu tudo o que tinha…” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quem vê caras, não vê corações. E quem ouve o 
tilintar da esmola pode não escutar os segredos da 
alma. A moeda de troca não vale o mesmo que a 
do troco. E a que sobra não se equivale à única que 
se tem. Jesus viu o “Ofertório” daquela celebração. 
E, sem contar cifrões, mediu valores. A leveza das 
notas dos ricos, não tinha comparação com o peso 
da moeda da viúva. De resto, a generosidade da 
viúva era uma tradição que vinha de longe. E 
conhecemo-la de uma história que remonta a nove 
séculos antes de Cristo, lá pelos tempos do profeta 
Elias...!  
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LEITURA I     1Rs 17,10-16 
 

«Do seu punhado de farinha, a viúva fez um 

pãozinho e trouxe-o a Elias» 
 

Leitura do Primeiro Livro dos Reis  

Naqueles dias, o profeta Elias pôs-se a caminho e 

foi a Sarepta. Ao chegar às portas da cidade, 

encontrou uma viúva a apanhar lenha. Chamou-a e 

disse-lhe: «Por favor, traz-me uma bilha de água 

para eu beber». Quando ela ia a buscar a água, Elias 

chamou-a e disse: «Por favor, traz-me também um 

pedaço de pão». Mas ela respondeu: «Tão certo 

como estar vivo o Senhor, teu Deus, eu não tenho 

pão cozido, mas somente um punhado de farinha 

na panela e um pouco de azeite na almotolia. Vim 

apanhar dois cavacos de lenha, a fim de preparar 

esse resto para mim e meu filho. Depois 

comeremos e esperaremos a morte». Elias disse-

lhe: «Não temas; volta e faz como disseste. Mas 

primeiro coze um pãozinho e traz-mo aqui. Depois 

prepararás o resto para ti e teu filho. Porque assim 

fala o Senhor, Deus de Israel: ‘Não se esgotará a 

panela da farinha, nem se esvaziará a almotolia do 

azeite, até ao dia em que o Senhor mandar chuva 

sobre a face da terra’». A mulher foi e fez como 

Elias lhe mandara; e comeram ele, ela e seu filho. 

Desde aquele dia, nem a panela da farinha se 

esgotou, nem se esvaziou a almotolia do azeite, 

como o Senhor prometera pela boca de Elias.  
 

SALMO RESPONSORIAL           Salmo 145 (146) 
 

Refrão: Ó minha alma, louva o Senhor.   
 

O Senhor faz justiça aos oprimidos,  

dá pão aos que têm fome  

e a liberdade aos cativos.  
 

O Senhor ilumina os olhos do cego,  

o Senhor levanta os abatidos,  

o Senhor ama os justos.  
 

O Senhor protege os peregrinos,  

ampara o órfão e a viúva  

e entrava o caminho aos pecadores.  
 

O Senhor reina eternamente;  

o teu Deus, ó Sião,  

é rei por todas as gerações. 
 

LEITURA II                               Hb 9,24-28  
 

«Cristo ofereceu-Se uma só vez  

para tomar sobre Si os pecados de muitos»  
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

Cristo não entrou num santuário feito por mãos 

humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio 

Céu, para Se apresentar agora na presença de Deus 

em nosso favor. E não entrou para Se oferecer 

muitas vezes, como o sumo sacerdote que entra 

cada ano no Santuário, com sangue alheio; nesse 

caso, Cristo deveria ter padecido muitas vezes, 

desde o princípio do mundo. Mas Ele manifestou-

Se uma só vez, na plenitude dos tempos, para 

destruir o pecado pelo sacrifício de Si mesmo. E, 

como está determinado que os homens morram 

uma só vez e a seguir haja o julgamento, assim 

também Cristo, depois de Se ter oferecido uma só 

vez para tomar sobre Si os pecados da multidão, 

aparecerá segunda vez, sem a aparência do 

pecado, para dar a salvação àqueles que O 

esperam.  
 

EVANGELHO               Mc 12,38-44  
 

«Esta pobre viúva deu mais  

do que todos os outros»  
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 

São Marcos 
 

Naquele tempo, Jesus ensinava a multidão, 

dizendo: «Acautelai-vos dos escribas, que gostam 

de exibir longas vestes, de receber cumprimentos 

nas praças, de ocupar os primeiros assentos nas 

sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. 

Devoram as casas das viúvas, com pretexto de 

fazerem longas rezas. Estes receberão uma 

sentença mais severa». Jesus sentou-Se em frente 

da arca do tesouro a observar como a multidão 

deitava o dinheiro na caixa. Muitos ricos deitavam 

quantias avultadas. Veio uma pobre viúva e deitou 

duas pequenas moedas, isto é, um quadrante. 

Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: «Em 

verdade vos digo: Esta pobre viúva deitou na caixa 

mais do que todos os outros. Eles deitaram do que 

lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu 

tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver». 


