
XXXII Domingo Comum 

1ª LEITURA (Sab 6, 12-16) 

A Sabedoria é luminosa e o seu brilho é inalterável; deixa-se ver 

facilmente àqueles que a amam e faz-se encontrar aos que a  

procuram. Antecipa-se e dá-se a conhecer aos que a desejam. 

Quem a busca desde a aurora não se fatigará, porque há-de   

encontrá-la já sentada à sua porta. Meditar sobre ela é prudência 

consumada, e quem lhe consagra as vigílias depressa ficará sem 

cuidados. Procura por toda a parte os que são dignos dela:     

aparece-lhes nos caminhos, cheia de benevolência, e vem ao seu 

encontro em todos os seus pensamentos. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 62 (63), 2.3-4.5-6.7-8) 

A minha alma tem sede de Vós, meu Deus 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª LEITURA (1 Tes 4, 13-14) 

Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos    

defuntos, para não vos contristardes como os outros, que não têm 

esperança. Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, do  

mesmo modo, Deus levará com Jesus os que em Jesus tiverem  

morrido. 

 

EVANGELHO (Mt 25, 1-13) 

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 ao 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». 

Semanas dos Seminários: de 12 a 19 de Novembro celebra-se 
a semana dos Seminários. Oremos pelas vocações ao 
sacerdócio de que tanto estamos necessitados.  
 
 

Paróquia de S. José 
 

Missas todos os dias, durante a semana, às 8H30 e 19H00 
Missa vespertina: sábado, 19h00 
Missas nas capelas: Chão do Bispo, Domingos às 10h00. 
Arregaça, sábados às 17h00. 
Domingos: 8H30; 10H00; 11H00, 12H15; 19H00 
Confissões: de segunda a sexta das 9h às 9h30, sábados das 18-19h 
Atendimento da equipa sacerdotal 
Segunda-feira das 17-19h00: P. Filipe Diniz 
Quarta-feira das 17-19h00: P. Jorge 
Sexta-feira das 18-19h00: P. Jorge 
Hoje, magusto de confraternização na paróquia: às 15h00. Vinde 
todos à festa. 
Quarta-feira: 21h00: Adoração do Santíssimo: Grupo animador: 
Ministros da Comunhão e Leitores 
Quinta-feira: 16h00: Inauguração do alargamento do Centro Social 
de S. José, Valência de Lar 
Sexta-feira: 19h30: Encontro de Preparação para os Batismos 
21h15: Conselho económico de S. José. 
Domingo (19/11):  Concerto pela capela Gregoriana Psalterium. Coro 
Vox Aetherea. Será na Igreja, ainda dentro do quadro de      
reconhecimento e gratidão ao P. João Castelhano pelos seus longos 
anos de serviço a esta paróquia. 
Ofertório para as vítimas dos incêndios: Chegou aos 5.000 euros o 
ofertório dos paroquianos nas missas do Domingo passado para os 
incêndios. Bem hajam pela generosidade para com os que sofrem.  

 
Paróquia de S. João Baptista 

 
 

Quarta-feira: 8h00: Adoração eucarística todo o dia e toda a noite 

21h15: Reunião com todos os grupos apostólicos da paróquia:    

Tempo de oração e de reflexão pastoral. Esta reunião de ritmo 

bimensal é muito importante para toda a paróquia.    

Quinta-feira: Adoração eucarística todo o dia 

Sexta-feira: 18h: Sessão Alpha para o 8º e 9º ano da catequese (5ª 

sessão) Não haverá hoje sessão Alpha adultos por causa do fim-de-

semana no dia seguinte. 

Sábado: Fim-de-semana Alpha adultos na Praia de Mira. Rezemos por 

todos os participantes neste percurso que vão ter o seu fim- de- 

semana na Casa da Sagrada Família da Paria de Mira 

Domingo: Fim-de-semana Alpha. 

 

Festa da inauguração da imagem do Imaculado Coração de Maria:   

No domingo de Cristo Rei, dia 26 de Novembro, a seguir à missa das 

10h45, inauguraremos a estátua de Nossa Senhora, para deixar um 

memorial do centenário das aparições de Fátima. A estátua, de pedra 

calcária, ficará na barreira voltada para a Quinta da Portela. Tem 2 

metros e meio de altura e está a ser terminada pelo escultor. Foi 

custeada por alguns paroquianos. Que Nossa Senhora os abençoe. 

A seguir à inauguração haverá um almoço de convívio e no fim ainda 

as castanhas de S. Martinho. Podem já começar a inscrever-se para o 

almoço que custará 10 euros por pessoa. Dos 6 aos 12 anos custa 5 

euros, e até aos 6 é gratuito.  

 

Ofertório para as vítimas dos incêndios: 

Os ofertórios das missas no fim de semana passado, para as vítimas 

dos incêndios, renderam  1.673.69€. Bem hajam pela vossa 

generosidade para com os que sofrem. 
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Contactos: 
paroquiasaojoaobaptista.net; 239 405 706 
e-mail: igrejasaojoaobaptista@gmail.com 
 

igrejasaojose.com.pt; 239 712 451 
E-mail: igreja.s.jose@mail.telepac.pt 



Meditando a Palavra 

O Senhor dá-nos a sabedoria para conduzirmos bem a nossa vida e 

fazermos boas escolhas para vivermos felizes. Salomão, podendo    

escolher riquezas e poder, escolheu a Sabedoria para poder orientar 

bem o seu povo na paz e na justiça. Aquele pedido agradou a Deus, 

que o encheu de Sabedoria. Esta não é apenas uma questão de saber 

intelectual. É muito mais que isso; tem a ver com a sabedoria do    

coração e é da ordem do saborear. A sabedoria vem de Deus e da sua 

Palavra. Quem O escuta com atenção adquire a Sabedoria e torna-se 

prudente e sensato. Quem não O escuta pode ter muito saber        

intelectual, mas cair na insensatez. 

Várias vezes no evangelho, Jesus usa esta expressão: «Insensato». 

Lembramo-nos daquela parábola de Jesus em que um homem tinha 

feito uma grande colheita e já não sabia o que havia de fazer a tanto 

trigo e diz a si mesmo: « Já sei o que vou fazer: Vou construir novos e 

maiores celeiros onde guardarei toda a minha colheita e depois direi à 

minha alma:  «Ó minha alma, come, bebe e regala-te pois tens 

depósitos para muitos anos». Contudo, Deus disse-lhe: “Insensato! 

Esta    mesma noite a tua vida te será tirada, e os bens que depositaste 

para quem serão? Assim acontecerá ao que amontoa para si e não é 

rico em relação a Deus.». O homem tentava ser esperto mas não era 

sábio, pois a sabedoria tem a ver com o sentido da existência. 

Na parábola dos talentos, enquanto os dois primeiros tiveram a 

sabedoria de fazer render os talentos que lhe foram dados, o último, 

enterrou o seu, em vez de o fazer render. E o Senhor disse-lhe: « 

Homem mau e preguiçoso! Como quem diz: Insensato! “Não deverias 

tu ter depositado o meu dinheiro no banco e eu tê-lo-ia levantado com 

juros?” Foram-te dados talentos e tu enterraste-os em vez de os 

desenvolver. 

As donzelas imprudentes do Evangelho de hoje em vez de se           

prepararem para a vinda do esposo andaram distraídas com coisas 

supérfluas e quando Ele chegou não estavam lá, perdendo a 

oportunidade da sua vida de poderem entrar no banquete com o 

esposo. Foram imprudentes, insensatas. Deviam estar preparadas para       

estarem despertas quando o esposo chegasse. 

E aquele Senhor que preparara um banquete com todo o requinte para 

os seus amigos e, depois, quando os manda convidar, cada um recusa 

o convite, apresentando desculpas fúteis: «Comprei uma junta de bois 

e quero ir vê-las”, outro diz: «casei-me, peço-te que me dispenses».  E 

O Senhor fica com imensa tristeza, pois o seu convite cheio de amor e 

consideração pelos convidados, foi trocado por coisas irrelevantes.  

 

Insensato, imprudente, podia ter dito o Senhor… Ofereço-te a minha     

amizade, ofereço-te a Vida em abundância e tu escolhes rastejar. 

Muitas vezes deixamo-nos iludir pelas luzes atrativas do epidérmico: 

Deus queixa-se através do profeta Jeremias:  “Este povo cometeu 

dois pecados: «abandonou-me a Mim fonte das águas vivas e anda a 

buscar   água inquinada em cisternas rotas que a não podem conter.” 

(Jer 2,13) 

Precisamos da verdadeira Sabedoria para fazermos as 

escolhas que conduzem à Vida. Quantas vezes por coisas 

fúteis não deixamos também a Eucaristia ao Domingo? Um 

passeio, uma festa de anos de um amigo, alguém que 

apareceu em casa inesperadamente, tudo  serve de pretexto 

para recusarmos o convite divino e pormos Deus em último    

lugar na nossa vida.  

Na semana dos Seminários peçamos a Deus a verdadeira   

Sabedoria para os jovens que o Senhor chama. Que saibam   

na sua vida escolher o verdadeiro bem e serem ricos aos olhos 

de Deus. 

 

 

 

 

 

Oração 

Deus de amor e sabedoria infinita, 

Quantas vezes me deixei iludir e escolhi mal, sendo insensato. 

A minha alma tem sede de Vós, Senhor 

Sede da Vossa Sabedoria, daquela que levou o Vosso Filho 

A rejeitar as tentações sedutoras do demónio, no deserto 

E aderir sempre à vossa vontade. 

Eu sei que a Vossa graça vale mais que a Vida 

Por isso vos peço que a Vossa sabedoria me leve sempre a escolher a 

vossa graça 

Mais do que todas as delícias desta terra. Amen. 

 

SEMANA DOS SEMINÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deus, nosso Pai, 

que pela vossa Palavra tudo criastes e tudo sustentais, 

nós Vos damos graças pelo dom do vosso Filho, Jesus,                        

Palavra viva e reconciliadora. 

N’Ele manifestais o esplendor da Vossa glória para que, 

acreditando n’Ele, vivamos segundo a Palavra que nos cria de novo. 

Nós Vos bendizemos pelo dom do mistério sacerdotal, 

Pelo qual associais aos primeiros discípulos, 

Que acreditaram em Jesus, outros companheiros que continuam a 

servir à humanidade o alimento da Palavra, o banquete da Eucaristia e 

a via da Reconciliação. Nós Vos pedimos pelos seminaristas e seus 

educadores, para que abram os corações à Palavra e a vivam com 

desassombro, dando testemunho da Vossa alegria no mundo.  

Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, vós que conheceis as necessidades 

humanas e ensinais a viver como diz o vosso Filho, abri nosso corações 

para a disponibilidade de viver ao serviço da alegria. 

Maria, repeti hoje aos nossos corações: “Fazei o que Ele vos disser”. 

Amém 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

VIDA DA UNIDADE PASTORAL 
 

Começa hoje a Semana dos Seminários: 

Rezemos pelas vocações ao sacerdócio 

 

Vigília de oração pelos Seminários: Será no dia 15 de Novembro, 

quarta-feira, no salão de S. Tomás do Seminário Maior de Coimbra, ás 

21h00, presidida pelo Sr Bispo. Todos os que puderem fazerem o 

esforço de amor por participarem seria bom. Jesus disse-nos que 

pedíssemos ao Senhor da messe que enviasse operários para a messe» 

 

Festa da Dedicação da Sé Catedral e ordenação diaconal: No dia 16 de 

Novembro, quinta- feira, celebrar-se-á a festa da Dedicação da 

catedral de Coimbra, A Sé Velha. O Sr. Bispo presidirá à missa solene, 

às 19h00, e ordenará diácono, em ordem ao sacerdócio, o estagiário 

Daniel Mendes natural de Soure. 

 

Reunião do Conselho Pastoral do Arciprestado de Coimbra-Urbana: 

Quarta-feira dia 14 de Novembro: Que os delegados a este Conselho 

Pastoral da Cidade não faltem. 

 


