
Fo
lh

a 
Pa

ro
qu

ia
l n

º 
14

4 
*A

no
 II

I*
 0

1.
11

.2
02

0 
—

 S
O

LE
N

ID
AD

E 
DE

 T
O

DO
S 

O
S 

SA
N

TO
S

Deus eterno e omnipotente, que nos concedeis a graça de honrar numa única soleni-
dade os méritos de Todos os Santos, dignai-Vos derramar sobre nós, em atenção a 

tão numerosos intercessores, a desejada abundância da vossa misericórdia.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

LEITURA I ( Ap 7, 2-4.9-14 )
Eu, João, vi um Anjo que subia do Nascente, trazendo o selo do 
Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos quatro Anjos a quem foi 
dado o poder de causar dano à terra e ao mar: «Não causeis dano 
à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado 
na fronte os servos do nosso Deus». E ouvi o número dos que fo-
ram marcados: cento e quarenta e quatro mil, de todas as tribos 
dos filhos de Israel. Depois disto, vi uma multidão imensa, que 
ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. 
Estavam de pé, diante do trono e na presença do Cordeiro, vesti-
dos com túnicas brancas e de palmas na mão. E clamavam em alta 
voz: «A salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao 
Cordeiro». Todos os Anjos formavam círculo em volta do trono, 
dos Anciãos e dos quatro Seres Vivos. Prostraram-se diante do 
trono, de rosto por terra, e adoraram a Deus, dizendo: «Amen! A 

bênção e a glória, a sabedoria e a acção de graças, a honra, o pod-
er e a força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amen!». Um 
dos Anciãos tomou a palavra e disse-me: «Esses que estão vestidos 
de túnicas brancas, quem são e de onde vieram?». Eu respondi-lhe: 
«Meu Senhor, vós é que o sabeis». Ele disse-me: «São os que vieram 
da grande tribulação, os que lavaram as túnicas e as branquearam 
no sangue do Cordeiro».

SALMO RESPONSORIAL: Esta é a geração dos que procuram o Senhor.

LEITURA II ( 1 Jo 3, 1-3 ) 
Caríssimos: Vede que admirável amor o Pai nos consagrou em nos 
chamar filhos de Deus. E somo-lo de facto. Se o mundo não nos 
conhece, é porque não O conheceu a Ele. Caríssimos, agora somos 
filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. 
Mas sabemos que, na altura em que se manifestar, seremos se-
melhantes a Deus, porque O veremos tal como Ele é. Todo aquele 
que tem n’Ele esta esperança purifica-se a si mesmo, para ser puro, 
como Ele é puro.

EVANGELHO ( Mt 5, 1-12 ) 
Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sen-
tou-Se. Rodearam-n’O os discípulos e Ele começou a ensiná-los, 
dizendo: «Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é 
o reino dos Céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão 
a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. 
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão 
saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão 
misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque 
verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque 
serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem 
perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos Céus. 
Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa, vos insultar-
em, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. 
Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos Céus a vossa recompensa».

SEMANA DOS SEMINÁRIOS - A Semana dos Seminários de 2020 
tem como fonte de inspiração a palavra do Evangelho: «Jesus cha-
mou os que queria e foram ter com Ele». Ela apresenta de modo 
sintético os elementos estruturantes da vocação: o chamamento do 
Senhor e a resposta dos discípulos, confirmada pela decisão de ir 
ter com Ele. A esta luz evangélica se entende melhor a natureza e a 
missão dos seminários como comunidades que congregam aqueles 
que o Senhor chamou à vocação sacerdotal e se dispuseram a ir ter 
com o Mestre para aprender com Ele e configurar a vida com a Sua, 
preparando-se assim para serem discípulos missionários. (...) O  cha-
mamento que o Senhor fez então, continua a fazê-lo nos nossos dias. 
Trata-se de uma escolha livre, uma eleição surpreendente, puro dom 
da graça divina e não resultado dos méritos ou propósitos humanos. 
A vocação sacerdotal é, de facto, da ordem do mistério, do mistério 
da liberdade divina que se entrelaça com a liberdade do homem. 
Àqueles que primeiro foram chamados, Jesus reafirmará mais tarde: 
«Não fostes vós que me escolhestes, fui Eu que vos escolhi a vós» 
(Jo.15,16), conferindo-lhes até a dignidade de amigos. O que Ele tem 
a oferecer aos seus escolhidos é uma história de amizade profunda, 

uma história de vida plena. +info no site. No próximo Domingo, dia 
8, o ofertório é para as despesas com os nossos seminaristas. Este 
ano serão precisos 60.000€. Se puder dar uma quantia mais gene-
rosa, poderá fazê-lo pelo IBAN PT 50 0035 0255 0005 9801 132 31     
VIGÍLIA DE ORAÇÃO PELOS SEMINÁRIOS - será online, na próxi-
ma quinta, dia 5, às 21h30. O link será oportunamente divulgado.
PERCURSO ALPHA JOVENS (16 -> 25) - lembramos que terá início 
um ALPHA Jovens (do secundário, universitário e jovens profissio-
nais). Será à 4ªfeira à noite por ZOOM a partir de 18 Novembro. 
Como eles dificilmente virão sem convite, é preciso convidar.
FIÉIS DEFUNTOS - amanhã, segunda dia 2, a Igreja propõe-nos a 
“Comemoração de todos os fiéis defuntos”: será celebrada missa em 
SJosé às 8h30 e às 19h00 e, em SJBaptista, às 21h00.
VÉSPERAS SOLENES COM BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO - o 1º ensaio 
é no próximo sábado 7 Nov às 16h30 na igreja de SJosé. As Vésperas 
começam no dia de Cristo Rei. Para que saibamos com quem pode-
remos contar, pede-se que se inscreva: p.jorgessantos@gmail.com
SJBAPTISTA - EQUIPA DE ANIMAÇÃO PASTORAL - dia 3 às 21h30
ORAÇÃO DE CURA E MISERICÓRDIA - na próxima quinta-feira, a 
primeira do mês, às 21h30 em SJBaptista.



OH DITOSA IGREJA NOSSA MÃE
Este é um dos belos dias de festa que a Igreja nossa mãe nos propor-
ciona viver. É um dia cheio de alegria, de júbilo e de festa emotiva. 
Hoje lembramo-nos da totalidade da Igreja que somos; a Igreja que 
ainda peregrina na terra, na esperança de chegar à pátria celeste, e a 
Igreja que já lá chegou e agora canta sem cessar os louvores eternos 
de Deus.  Eles são os bem-aventurados que “se alegram e exultam, 
pois é grande nos céus a sua recompensa.” Hoje, convido-vos a apro-
fundar este mistério com as orações do missal. Ele começa com a 
antífona de entrada que, muitas vezes, se torna o cântico de entra-
da da missa: Exultemos de alegria no Senhor, celebrando este dia de 
festa em honra de todos os Santos. Nesta solenidade alegram-se os 
Anjos e cantam louvores ao Filho de Deus. 
Depois do canto do hino do “Glória”, segue-se a oração de coleta do 
Presidente da celebração que recolhe a oração íntima e silenciosa 
dos fiéis, depois de os ter convidado à oração dizendo: Oremos…
Deus eterno e omnipotente, que nos concedeis a graça de honrar 
numa única solenidade os méritos de todos os santos, dignai-vos 
derramar sobre nós, em atenção a tão numerosos intercessores, a 
desejada abundância da vossa misericórdia. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo….

Quase todos os dias a Igreja honra um ou mais santos, mas hoje é 
uma festa da santidade na igreja, de todos os seus ilustres conheci-
dos e desconhecidos, essa multidão imensa que ninguém pode con-
tar e que estão vestidos com túnicas brancas e de palmas vitoriosas 
na mão, aclamando dia e noite o Cordeiro e seguindo-o para onde 
quer que Ele vá.
As 3 leituras vão-nos dando conta do mistério: «Esses que estão ves-
tidos de túnicas brancas, quem são e de onde vieram?». Eu respon-
di-lhe: «Meu Senhor, vós é que o sabeis». Ele disse-me: «São os que 
vieram da grande tribulação, os que lavaram as túnicas e as bran-
quearam no sangue do Cordeiro». Por isso agora cantam sem cessar 
diante do trono de Deus e do Cordeiro: «A salvação ao nosso Deus, 
que está sentado no trono, e ao Cordeiro».
No salmo responsorial, respondemos à Palavra escutada 
com júbilo e emoção: «Esta é a geração dos que pro-
curam o Senhor».  
A segunda leitura convida-nos a contem-
plar o amor do Pai que quis que fôsse-
mos seus filhos no Filho. E S. João 
afirma com convicção: “E somo-lo 
de facto”. Mas depois, acres-
centa: É certo que ainda não 
vimos tudo o que significa o 
facto de Deus querer que 
vivamos esta maravilho-
sa relação filial com Ele. 
Mas, quando virmos 
tudo claramente, isto 
é, quando chegarmos 
ao céu, então ficare-
mos extasiados por-
que veremos a Deus, 
face a face, e à luz 
d’Ele, ver-nos-emos 

a nós mesmos e àquilo que Ele quis para nós e, por isso, resta-nos a 
adoração, a ação de graças, o louvor eterno.
O Evangelho apresenta-nos o caminho da santidade, ou bem-aven-
turança, que é a mesma coisa. Esse caminho está resumido logo na 
primeira bem-aventurança: Bem-aventurados os que põem a sua 
alegria, a sua confiança e a sua esperança só em Deus; Poderão pas-
sar por muitas dificuldades, mas Deus não lhes faltará e o reino de 
Deus pertence-lhes. Porém, é no prefácio, esse louvor que antecede 
a aclamação do Santo, que a Igreja, através do sacerdote, dá largas 
à sua alegria e ao seu júbilo agradecido cantando-Lhe entusiasma-
damente:
Senhor, Pai santo, é nosso dever dar-Vos graças, sempre e em toda 
a parte: Hoje nos dais a alegria de celebrar a cidade santa, a nossa 
mãe, a Jerusalém celeste, onde a assembleia dos Santos, nossos ir-
mãos, glorificam eternamente o vosso nome. Peregrinos dessa cidade 
santa, para ela caminhamos na fé e na alegria, ao vermos glorifica-
dos os ilustres filhos da Igreja, que nos destes como exemplo e auxílio 
para a nossa fragilidade.
Por isso, com todos os Anjos e Santos, proclamamos a vossa glória, 
cantando numa só voz:
Logo que o presidente termina, a assembleia irrompe na aclamação 
do “Santo”, afirmando que só Ele é Santo, três vezes Santo, e que, 
se alguém, ou alguma coisa, pode ser chamada santa, para além de 
Deus, é porque Lhe pertence e irradia a Sua santidade. Por isso o sa-
cerdote continua rezando: “Senhor vós sois verdadeiramente santo, 
sois a fonte de toda a Santidade.” 
E a celebração eucarística termina, com chave de ouro, através da 
oração conclusiva da missa. Depois da comunhão e do silêncio sa-
grado que se lhe segue, ou do cântico depois da Comunhão, o sa-
cerdote, antes de terminar a missa, reza a oração que a conclui e 
que é uma ação de graças pelo mistério celebrado. Quando somos 
convidados por um amigo para uma festa de banquete em sua casa, 
há as despedidas no final, e nós agradecemos ao dono da casa o 
convite e a honra que sentimos em ter estado em tão bela festa e 
quanto ela nos fez bem. É isso que o sacerdote faz, em nome de toda 
a assembleia, ao grande Senhor que nos convidou para o banquete. 
No dia de todos os santos, dizemos-Lhe no final: «Nós vos adoramos, 
Senhor nosso Deus, única fonte de santidade, admirável em todos os 
santos, e confiadamente Vos pedimos a graça de chegarmos também 
nós à plenitude do vosso amor e passarmos desta mesa de peregrinos 
ao banquete da pátria celeste. Por nosso Senhor...»
E é a razão porque celebramos esta festa. Para avivarmos em nós o 
desejo e o ardor de passarmos desta mesa de peregrinos ao banque-
te da pátria celeste, fazendo o caminho da fé.
Como é bela a celebração da Eucaristia quando a celebramos com 
fé! Ela transforma-nos, cura-nos, encoraja-nos, reaviva a nossa espe-
rança, ergue o nosso olhar do chão quotidiano para os altos montes 
donde nos vem o auxílio.        


