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Tesouro Inesgotável  
 

Ao abrires o Santo Evangelho pensa que não só 
tens de saber o que ali se narra - obras e ditos 
de Cristo - mas também tens de vivê-lo. Tudo, 
cada ponto relatado, se recolheu, pormenor a 
pormenor, para que o encarnes nas circunstân-
cias concretas da tua existência.  
         São Josemaria Escrivá  

Horário das Missas:  
 

Na Sexta-feira, dia 1, Todos os Santos 
Como é do conhecimento de todos, a Santa Sé 
condescendeu com o pedido do Governo Portu-
guês de suspender o feriado do dia 1 de No-
vembro. Esta suspensão de feriado, no entanto, 
não dispensa os cristãos de participarem na 
Eucaristia que continua a ser de preceito, em 
dia santo de guarda. 
Para que todos possamos participar na 
Eucaristia, haverá missas nos seguintes horários: 
Sexta-feira  1, às 9h00 
Sexta-feira  1, às 19h00 
 

Comemoração dos Fiéis Defuntos:  
Sábado, 2, às 09h00 
Sábado, 2, às 19h00 
 
 

O Bolo do Dia de Todos os Santos 
Uma tradição muito rica e difundida, neste dia 
de Todos os Santos, é a entrega de doces, es-
pecialmente às crianças. Ligada à celebração 
da santidade, ela traduz a beleza, a alegria e 
a doçura do caminho de santidade, que todos 
somos chamados a percorrer. 
Como no passado ano, podemos levar, no final 
das missas do dia 1, 2 e 3, bolos para ofere-
cer  aos  amigos  e vizinhos,  especialmente a 
quem não frequenta a Igreja, como testemunho 
de alegria e de partilha fraterna, que resplan-
dece na vida dos santos de todos os tempos. 
Pedimos que deixem 1 € por cada bolo, para 
fazer face às despesas desta iniciativa. 
 
 
Eucaristia com os novos universitários, em Algés 
Na Eucaristia das 19h00 do próximo Domingo, 
dia 3, em Algés, vamos agradecer e consa-
grar os jovens que acabam de entrar nas uni-
versidades. Convidem os vossos amigos, filhos 
e netos universitários para esta celebração, 
que será preparada pelos jovens da nossa 
Paróquia. 

Fiéis Defuntos – 2 de Novembro  
  
A Liturgia, desde o início do século XI, consa-
gra o dia 2 de Novembro à memória dos fiéis 
defuntos.  
“É uma continuação lógica da festa de Todos 
os Santos. Se nos limitássemos a lembrar os 
nossos irmãos Santos, a Comunhão de todos os 
crentes em Cristo não seria perfeita.  
O Dia de Fiéis Defuntos não é dia de luto e 
tristeza. É dia de mais íntima comunhão com 
aqueles que «não perdemos, porque simples-
mente os mandámos à frente» (S. Cipriano). É 
dia de esperança, porque sabemos que os 
nossos irmãos ressurgirão em Cristo para uma 
vida nova. É, sobretudo, dia de oração, que se 
revestirá da maior eficácia, se a unirmos ao 
Sacrifício de reconciliação, a Santa Missa.              
Dai-lhes, Senhor, o repouso eterno. 

Eternidade 
Tua é a essência de toda a glória.  
O centro da tua eternidade  
está onde Tu, ó Pai, e Tu, ó Filho,  
estais juntos um do outro  
na intimidade do Espírito Santo.  
Nessa calma está o teu amor e a tua paz.  
Nela está a tua pátria, ó Deus Bendito!  
Quando o tempo se cumprir,  
também lá será a minha pátria.  
Toca o meu espírito  
com o sopro da tua eternidade,  
para que eu realize bem a minha obra  
no tempo e possa, um dia,  
levá-la para o teu Reino eterno.  Romano Guardini 

S. Simão e S. Judas - 28 de Outubro 
Simão e Judas aparecem juntos nas diversas 
listas dos "doze" apóstolos. A respeito de 
Simão, sabe-se que era originário de Caná 
e que tinha o denominativo de “Zelotes”. É 
possível que  Simão tenha pertencido aos 
zelotas, opositores intransigentes do domínio 
romano na Palestina. Quanto a Judas, de 
sobrenome Tadeu, sabemos pelo Evangelho 
que,  na  Última  Ceia,  perguntou  a  Jesus: 
"'Senhor, por que te manifestarás a nós e 
não ao mundo?” Segundo S. Jerónimo, Judas 
terá pregado em Osroene (região de Edes-
sa) e evangelizado a Mesopotâmia. S. Pau-
lino de Nola tinha-o como apóstolo na Lí-
bia.; Fortunato de Poitiers julgava-o enter-
rado na Pérsia. Os martirológios latinos con-
servam esta notícia, utilizando uma narra-
ção que o reúne a Simão. 


