












Do Evangelho de S. Mateus

Ao ver as multidões, Jesus subiu ao 
monte e sentou-Se. Rodearam-n’O 
os discípulos e Ele começou a 
ensiná-los, dizendo: «Bem-aven- 
turados 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 alcança-
rão 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 perse-
guição por amor da justiça, porque 
deles é o reino dos Céus. Bem- 
-aventurados sereis, quando, por 
minha causa, vos insultarem, vos 
perseguirem e, mentindo, disserem 
todo o mal contra vós. Alegrai-vos 
e exultai, porque é grande nos 
Céus a vossa recompensa». 

Apocalipse 7, 2-14     Salmo 23 (24) 
1 João 3, 1-3    Mateus 5, 1-12a
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“Alegrai-vos e exultai”
(Mt 5, 12a)

1. A solenidade de Todos os Santos recorda- 
-nos que todos somos chamados à santidade. 
Os Santos e as Santas que hoje celebramos, 
não são simplesmente símbolos, seres huma-
nos distantes, inalcançáveis. Pelo contrário, 
são pessoas que viveram com os pés no 
chão; experimentaram a fadiga diária da exis-
tência com os seus sucessos e fracassos, en-
contrando no Senhor a força para se levantar 
sempre e continuar o caminho. Daqui pode-
mos compreender que a santidade é uma 
meta que não pode ser alcançada apenas 
com as próprias forças, mas é o fruto da 
graça de Deus e da nossa resposta livre a ela. 
Portanto, a santidade é dom e chamamento. 
Como dom de Deus é algo que não podemos 
comprar nem trocar, mas acolher. Trata-se de 
amadurecer cada vez mais a consciência de 
que estamos enxertados em Cristo. Assim, a 
santidade é viver em plena comunhão com 
Deus, desde agora, esta peregrinação terrena.




2. Mas a santidade, além de ser dom, é também chama-
mento, é vocação comum de todos nós cristãos; é o 
caminho de plenitude que cada cristão é chamado a 
percorrer na fé, caminhando para a meta final: a 
comunhão definitiva com Deus na vida eterna. A 
santidade torna-se assim uma resposta ao dom de 
Deus, porque se manifesta como uma assunção de 
responsabilidade. Nesta perspetiva, é importante 
assumir um compromisso diário de santificação nas 
condições, deveres e circunstâncias da nossa vida, 
procurando viver tudo com amor e caridade. Os 
Santos admitiram na sua vida que precisavam desta luz 
divina, abandonando-se a ela com confiança. Eles 
constituem já a “Cidade Santa”, para a qual olhamos 
com esperança, como nossa meta definitiva, enquanto 
peregrinamos ainda nesta “cidade terrestre”.

3. Caminhamos para essa “Cidade Santa” onde estes 
santos irmãos e irmãs nos esperam. Podemos estar 
cansados da aspereza do caminho, mas a esperança dá- 
-nos a força para avançar. Olhando para a vida deles, 
somos estimulados a imitá-los. Entre eles há muitas 
testemunhas de uma santidade da porta ao lado, 
«daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da 
presença de Deus». (Exortação Apostólica Gaudete et 
exsultate, 7) A memória dos Santos leva-nos a erguer os 
olhos para o Céu: não para esquecer as realidades da 
terra,  mas para as enfrentar com mais coragem e mais
esperança. *

Papa Francisco,  Angelus, 1 de Novembro de 2019

Senhor Jesus, que concedes a santidade como 
dom, e esperas a nossa resposta a esta vocação, 
a este chamamento, concede-me a graça de 
imitar os santos e santas de todos os tempos: ter 
os pés no chão e os olhos no Céu! Concede-me 
sentir necessidade da Tua luz e confiar inteira-
mente em Ti! Amén.

* A 19 de Março de 2018, o Papa Francisco publicou a 
Exortação Apostólica “Alegrai-vos e exultai”, sobre o 
chamamento à santidade no mundo actual (Gaudete et 
exsultate) onde reflecte com grande profundidade sobre o 
texto evangélico das bem-aventuranças. 
Evangelho Domingo XXXII do Tempo Comum:  Mateus 25, 1-13

Papa Francisco:
“No nosso itinerário 
de catequeses sobre a 
oração, depois de termos 
percorrido o Antigo 
Testamento, chegamos 
agora a Jesus. E Jesus rezava. 
[…] Se numa noite de 
oração nos sentirmos 
fracos e vazios, se nos 
parecer que a vida tem sido 
completamente inútil, 
nesse momento devemos 
implorar que a prece de 
Jesus se torne também a 
nossa.  “Hoje não posso 
rezar, não sei o que fazer: 
não me apetece, sou 
indigno, indigna”. 
Neste momento, devemos 
confiar n'Ele para que reze 
por nós. Neste momento, 
Ele está diante do Pai 
a rezar por nós, 
é o intercessor; mostra 
ao Pai as feridas por nós. 
Tenhamos confiança nisto! 
Se tivermos confiança, 
então ouviremos uma voz 
do céu, mais alta do que a 
voz que se eleva da nossa 
ignomínia, e ouviremos esta 
voz sussurrar palavras de 
ternura: “Tu és o amado de 
Deus, tu és filho, tu és a 
alegria do Pai que está nos 
céus”. Precisamente para 
nós, para cada um de nós, 
ressoa a palavra do Pai: 
mesmo que fôssemos 
rejeitados por todos, 
pecadores da pior espécie. 
Jesus não desceu às águas 
do Jordão para si mesmo, 
mas por todos nós.

 Audiência Geral, 28.10.2020

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20201028_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#Os_santos_ao_p%C3%A9_da_porta
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#Os_santos_ao_p%C3%A9_da_porta
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html








As bem-aventuranças …
… de um idoso:
- Felizes os que respeitam as minhas mãos 
enrugadas e os meus pés deformados.
- Felizes os que falam comigo, apesar dos 
meus ouvidos já não entenderem bem 
todas as suas palavras.
- Felizes os que compreendem que os 
meus olhos começam a não ver, 
e as ideias a ficar baralhadas.
- Felizes os que com um sorriso 
perdem tempo a conversar comigo.
- Felizes os que nunca me dizem:  “É a 
terceira vez que me conta essa história”.
- Felizes os que me ajudam a lembrar 
coisas de antigamente.
- Felizes os que me dizem que gostam de 
mim e que ainda presto para alguma coisa.
- Felizes aqueles que me ajudam a viver os 
últimos dias da minha vida.
………………………………………………………………………………………………

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
Na aula de matemática:
- Diz-me, Zezinho, qual o dia mais curto e 
o dia mais longo do ano?
- Ora, senhora professora, o dia mais curto 
é primeiro dia de férias e o dia mais longo 
é o último dia de aulas!

Ainda na mesma aula:
- Jaime, com quantos zeros se escreve um 
milhão?
- Com seis zeros, senhora professora.
- Muito bem. E meio milhão?
- Ora, então, escreve-se com… três zeros!

Na sala ao lado…
… o professor explicava aos seus alunos 
os nomes ligados às profissões:
- Um homem que vende pão é padeiro. 
O que vende livros é livreiro. Agora 
digam-me: e como se chama um homem 
que vende carne?
- Carneiro, senhor professor! - diz o David.

Na mercearia lá do bairro:
- Ó Januário, porque colocaste um espelho 
tão grande no teu mini-mercado?
- Porque assim as minhas clientes já não 
olham para a balança quando lhes estou a 
pesar as compras!

Simplicidade e curiosidade de criança...
O pequeno Matias perguntou à mãe:
- Mamã, antes de eu nascer, já alguma vez 
me tinhas visto?
- Claro que não, meu querido filho!
- Então, quando eu nasci como é que já 
sabias que era eu?

Contradições...
- Quando tomo café, não consigo dormir.
- Olha que engraçado! Comigo acontece 
precisamente o contrário: quando durmo, 
não consigo tomar café!






Celebração Familiar para 
rezar no Cemitério em família
Está disponível no site da paróquia um 
esquema de Celebração Familiar que pode 
ser utilizado para orientar a oração familiar 
aquando da romagem que cada família pode 
fazer ao cemitério, ou para rezar em casa, 
na impossibilidade de se deslocarem até 
junto das campas dos familiares falecidos. 
Devido às restrições que existem em mui-
tos países, a Santa Sé anunciou que a 
habitual Indulgência Plenária poderá ser 
ganha durante todo o mês de Novembro. 

Missas do dia de Fiéis Defuntos
No Fundão vamos assinalar o dia da Come-
moração dos Fiéis Defuntos com duas 
Missas: uma às 08h30 e outra às 19h15. 
Nesta última, vamos homenagear os faleci-
dos na paróquia ao longo do último ano.  

Dia de Luto Nacional
O Conselho de Ministros aprovou no 
passado dia 23 de Outubro um Decreto 
que declara o dia 2 de Novembro como dia 
de luto nacional, em Portugal, “como forma 
de prestar homenagem a todos os fale-
cidos, em especial às vítimas da pandemia”. 
Também os bispos portugueses, no dia 14 
de Novembro, às 11h00, na Basílica da 
Santíssima Trindade do Santuário de Fátima, 
vão celebrar uma Eucaristia de sufrágio 
pelas vítimas da pandemia em Portugal.

Peditório: Liga Contra o Cancro
Entre 31 de Outubro e 2 de Novembro os 
voluntários da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro vão efectuar o peditório anual à 
porta da Igreja Matriz do Fundão.

Catequese Familiar: 2º Ano
No próximo sábado, dia 7, haverá sessão de 
catequese para os pais das crianças do 2º 
ano, na Igreja Matriz, às 16h30. 

Semana dos Seminários 2020
A Semana dos Seminários vai decorrer de 
1 a 8 de Novembro e terá como fonte de 
inspiração a passagem de São Marcos: 
“Jesus chamou os que queria e foram ter 
com Ele” (Mc 3,13). Os subsídios para esta 
semana estão disponíveis no site da Comis-
são Episcopal Vocações e Ministérios.

Médicos católicos reafirmam 
oposição à eutanásia
Os deputados da Assembleia da República 
rejeitaram no dia 23 de Outubro a inicia-
tiva popular para promover um referendo à 
eutanásia, que recolheu mais de 95 mil 
assinaturas em Portugal. Em reacção a esta 
decisão, a Associação dos Médicos Católi-
cos Portugueses (AMCP) reiterou “abso-
luta oposição a toda e qualquer forma de 
eutanásia” e pede ao Presidente da Repú-
blica que “vete a lei que despenaliza a euta-
násia em Portugal”. “Enquanto associação 
profissional, a AMCP reafirma que a euta-
násia nunca foi nem será um acto médico. 
Os princípios da medicina excluem a 
prática da eutanásia, da distanásia e do 
suicídio assistido. “De acordo com o código 
deontológico e com o juramento que 
fizemos, os médicos têm como missão 
salvar vidas. Colocar nas mãos do médico a 
tarefa de matar é inaceitável, já que destrói 
o vínculo de confiança que deve existir na 
relação entre médico e doente”.

Papa convoca novo Consistório  
O Papa Francisco anunciou a realização de 
um Consistório, para a criação de 13 novos 
cardeais, a 28 de Novembro. Este vai ser o 
sétimo consistório do actual pontificado, e 
acolhe mais cardeais de igrejas missionárias. 
Portugal está representado no Colégio 
Cardinalício com cinco cardeais. 

No ‘Estrela da Manhã’ (RCB, 10H/11H) ouça a entrevista à voluntária Maria Irene Fernandes

http://sites.ecclesia.pt/cevm/index.php/ministerios/seminarios/semana-dos-seminarios/semana-seminarios-2020
https://agencia.ecclesia.pt/portal/vaticano-papa-convoca-consistorio-para-a-criacao-de-13-cardeais-em-atualizacao/
http://www.paroquiadofundao.com

