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Leitura i  
Sab 6,12-16

SaLmo 62 (63)
refrão: 

A minhA AlmA 
tem sede de 

Vós, meu deus

Leitura ii
1 teS 4,13-18

eVaNGeLHo SeGuNDo S. mateuS 25, 1-13

“ViGiai, porque Não SabeiS o Dia Nem a Hora”

Naquele tempo, Disse Jesus aos seus 
discípulos a seguinte parábola: “O 
reino dos Céus pode comparar-se a 
dez virgens, que, tomando as suas 
lâmpadas, foram a o encontro do 
esposo. Cinco eram insensatas e 
cinco eram prudentes. As insensatas, 
ao tomarem as suas lâmpadas, não 
levaram azeite consigo, enquanto 
as prudentes, com as lâmpadas, 
levaram azeite nas almotolias. Como 
o esposo se demorava, começaram 
todas a dormitar e adormeceram. 
No meio da noite ouviu-se um 
brado: ‘Aí vem o esposo; ide ao 
seu encontro’. Então, as virgens 
levantaram-se todas e começaram a 

preparar as lâmpadas. As insensatas 
disseram às prudentes: ‘Dai-nos 
do vosso azeite, que as nossas 
lâmpadas estão a apagar-se’. Mas 
as prudentes responderam: ‘Talvez 
não chegue para nós e para vós. Ide 
antes comprá-lo aos vendedores’. 
Mas, enquanto foram comprá-lo, 
chegou o esposo. As que estavam 
preparadas entraram com ele para o 
banquete nupcial; e a porta fechou-
se. Mais tarde, chegaram também as 
outras virgens e disseram: ‘Senhor, 
senhor, abre-nos a porta’. Mas ele 
respondeu: ‘Em verdade vos digo: 
Não vos conheço’. Portanto, vigiai, 
porque não sabeis o dia nem a hora.

DO

Nuno Vicente
(Seminarista)

Vigiar não é mais do que investir na 
procura de Deus, investir na relação 
com Deus. A própria relação com 
Deus é algo no qual quanto mais se 
investir mais reconfortante será. 
Quanto mais se procurar a Deus, 
mais se terá consciência do seu 
desígnio de amor para connosco. 
Quanto mais nos aproximarmos de 
Deus, mais perceberemos o quão 
perto de nós ele sempre esteve, aliás, 
perceberemos que Ele está sentado à 
nossa porta (I Leitura Sb 6,14), bem 
conhecedor de nós próprios.  

 O convite a vigiar e orar convida-
nos a procurar a Deus, a conhecê-lo, 
porque a qualquer momento Ele pode 
vir ao nosso encontro. Quanto mais 
nos aproximarmos do Senhor, tanto 
mais preparado estaremos para O 
receber, mas principalmente para 
sermos recebidos e acolhidos por Ele 
no seu Reino. | Se não procurarmos 
a Deus constantemente, não iremos 
perceber todas as vezes que Ele se 
apresentou no meio de nós, as vezes 
que Ele passou nas nossas vidas. Donativos 
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8 de novembro — dom
Primeiras Comunhões

Ig. St. António | 21h30

Crismas da Paróquia
Ig. Sra. Boa Nova | 

14h15/16h15

10 de novembro — Ter
Lectio Divina

21h30

14 de novembro — SAb
Primeiras Comunhões, 

Colégios Luis Sigeia e Poça
15h

15 de novembro — dom
Festa do Acolhimento 1º ano

Ig. Sra. Boa Nova | 10h

HorÁrio GeraL parÓquia
ACOlhimentO e CARtóRiO 

2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h › 18h 
SAB — 10h › 11h

CoNfiSSÕeS
iGReJA de stO. AntóniO 

2ª a SAB — 10h › 11h 

iGReJA sRA. BOA nOVA
2ª a 6ª — 18h30 › 19h

miSSaS
domingo

iG.stO. AntóniO 8h
iG.sRA.BOA nOVA 10h/11h30/13h/18h/19h15/21h

SÁbAdo

iG.stO. AntóniO 9h30/18h (castelhano)
iG.sRA.BOA nOVA 19h

SegundA A SexTA

iG.stO. AntóniO 9h30
iG.sRA.BOA nOVA 19h



São Martinho 
de Tours
A sua vida decorreu no 
século IV, que foi uma 
época de importantes 
transformações. 
Martinho de Tours 
teve um importante 
papel nessas mesmas 
transformações ao 
ter sido, primeiro, um 
convertido à religião 
cristã e, depois, um dos 
impulsionadores de uma 
maior cristianização da 
Europa.
Embora Martinho fosse 
um homem culto, foi na 
ação prática (caridade, 
ensino, fundação e 
construção de igrejas, de 
mosteiros e de escolas) 
que se distinguiu.
A sua ação missionária 
e pedagógica, a par 
da de outros, foi 
muito importante na 
cristianização da Gália 
(é mesmo apelidado de 
apóstolo da Gália ou 
“Pai das Gálias”), mas 
também numa área 
geográfica e cultural 
mais vasta, tendo esta se 
repercutido em outras 
províncias ocidentais do 
Império Romano. A sua 
ação educativa, caritativa 

e religiosa revelar-se-ia 
fundamental a longo 
prazo ao ter contribuído 
para deixar um legado 
cultural e religioso que 
perdurou para além 
da queda do Império 
Romano do Ocidente 
(no ano de 476) e que 
faz parte da formação 
da própria civilização 
cristã europeia. Foi 
um dos fundadores do 
monaquismo na Europa 
Ocidental. Devido à sua 
vida exemplar, ainda em 
vida foi reverenciado.

Lenda de S. Martinho
Segundo reza a lenda, num dia frio e tempestuoso de outono, um soldado 
romano, de nome Martinho, percorria o seu caminho montado a cavalo, 
quando deparou com um mendigo cheio de fome e frio. 
O soldado, conhecido pela sua generosidade, tirou a capa que envergava e com 
a espada cortou-a ao meio, cobrindo o mendigo com uma das partes. Mais 
adiante, encontrou outro pobre homem cheio de frio e ofereceu-lhe a outra 
metade. 
Sem capa, Martinho continuou a sua viagem ao frio e ao vento quando, de 
repente, como por milagre, o céu se abriu, afastando a tempestade. Os raios de 
sol começaram a aquecer a terra e o bom tempo prolongou-se por cerca de três 
dias. 
Desde essa altura, todos os anos, por volta do dia 11 de novembro, surgem esses 
dias de calor, a que se passou a chamar “verão de S. Martinho”.

PAlAvrAS com eSPíriTo
Caridade
“Nisto consiste o amor: não fomos nós que amámos a Deus, 
mas foi ele mesmo que nos amou e enviou o seu Filho como 
vítima de expiação pelos nossos pecados” (1 Jo 4, 10). O 
amor, a caridade, é iniciativa de Deus. Foi ele o primeiro a 
amar porque ele próprio é o Amor. Não há amor autêntico que 
não tenha em Deus a sua origem. Nem há amor tão grande 
quanto o que ele mostrou ter por nós ao enviar o seu Filho 
como nosso Redentor. N’ele conhecemos o que é o amor: 
“Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos 
seus amigos” (Jo 15, 13). Amar é procurar o bem do outro, 
muitas vezes em sacrifício do próprio bem. Se o amor começa 
por essa boa vontade para com aquele a quem se ama, 
não há dúvida de que a medida do amor é o quanto se está 
disposto a dar do que é seu e a dar de si próprio pelo outro. 
em Jesus, Deus deu-Se inteiramente, sem nada reservar, sem 
se poupar. pelo espírito Santo, caímos na conta deste amor 
recebido e nasce em nós a graça de amar também assim.
padre João 

apoNtameNto
Da SemaNa

“Clamar pela sabedoria, apregoar à verificação 
da fé, é cantar a esperança com E maiúsculo; 
não uma esperança que depende das nossas 
categorias de engenho e arte, forçosamente 

interrompidas, desatualizadas ou mesmo 
sepultadas, outrossim que não demissiona, 

não tem prazo de validade, mesmo diante 
das maiores vicissitudes e contrariedades. 
Há uma luz que se cultiva na espera atenta 

e empenhada que fortalece e dá sentido à 
existência e a acautela do desânimo que assola 

maioritariamente o homem atual.”


