
 

 

N 
o coração de um Deus de amor não há 

espaço para a vingança. Ao mesmo 

tempo, não podemos acreditar num 

Deus que não traga até nós a justiça, que de for-

ma misteriosa garanta que as ações têm conse-

quências, que compactuar com o mal 

não é indiferente.  

Um dia virá o Dia do Senhor, o 

final dos tempos. Então 

todos seremos julgados 

pela lei do Amor. A for-

ma como vivemos será 

colocada diante de 

Deus e será pelo quan-

to e como amámos 

que seremos julgados. 

Este dia não nos deve 

amedrontar, mas deve-

mos tê-lo diante dos nos-

sos olhos, para que encon-

tremos paciência e esperança 

nas nossas tribulações e refree-

mos os nossos gestos violentos.  

O Senhor é Deus e cuida de cada um de nós, 

como hoje nos diz Jesus. Diante de sinais es-

pantosos nos céus, diante de fomes, guerras e 

epidemias, diante da destruição do templo, dian-

te até da perseguição, não nos entreguemos ao 

desespero. Confiemo-nos ao Espírito Santo, ele 

sim o nosso Defensor e Protetor, que nos dará 

«língua e sabedoria» diante dos nossos adver-

sários.  

O 
 Salmo de hoje apela a esta mesma 

esperança. E a passagem da Segunda 

Carta aos Tessalonicenses deste do-

mingo apela a que não nos deixemos 

distrair, mas sim que trabalhe-

mos, continuamente, pelo 

Reino. Há que perseverar, 

insistir em fazer o bem, 

mesmo quando a 

realidade nos inspire 

receio e desperte 

medos antigos. 

Pois o Senhor é 

Deus e cuida!  

De nada vale enga-

lanar templos se os 

nossos corações são 

de pedra. De nada vale 

agarrarmo-nos ao prestí-

gio se deixamos os nossos 

irmãos abandonados. Acolhamos o 

tempo presente, na sua luz e na sua adversida-

de. Confiemos ao Senhor o juízo e guardemos a 

promessa de Jesus como lenha para alimentar 

a paixão nos nossos corações: «nenhum cabelo 

da vossa cabeça se perderá». 

 

Pe.  Leonel Cunha    
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SERÁ O NOSSO DEUS  
UM DEUS VINGATIVO? 

“C 
omamos e bebamos, que amanhã 
morreremos” (1Cor 15,32). Esta 

célebre passagem paulina situa-nos 
numa das temáticas mais fundamentais da 
existência cristã: a ressurreição dos mortos. 
Para S. Paulo, a descrença na ressurreição 

dos mortos, conduz a um estilo de vida em 
que não seria necessário grandes preocupa-
ções e tarefas, bastaria levar uma vida de 

banalidades. Esta negação da ressurreição é 
uma negação total da vida eterna que nos 
conduziria a uma vida de tabua rasa, isto é, 
uma vida vivida num horizontalismo banal e supér-

fluo. No entanto, um dos elementos mais caracte-
rísticos da identidade cristão é a sua projeção esca-
tológica. O elemento que diferencia o estilo de vida 

do cristão de outros modos de ser é a sua adesão a 
uma vida que se prolonga para além da morte, nu-
ma adesão e relação com Deus uno e trino, que nos 
convida a participar da Sua intimidade. 

A vida cristã sem esta dimensão escatológica 
consciencializada não passaria de um mero altru-
ísmo, desencarnado de uma vertente escatológica. 

O cristão deixaria de ser homo Viator para ser Ho-
mem de horizontes estáticos. Na projeção escato-
lógica cristã existem várias realidades que o crente 
pode viver, uma realidade de felicidade perpétua e 

conexão total com a vida divina (Céu) ou uma reali-
dade de alienamento total de Deus e dos outros 
(Inferno), não como realidades simétricas, pois na 

fé́ cristã só ́existe um caminho que é o caminho da 
salvação. A dimensão escatológica é um dos pila-
res cruciais do existir cristão, pois o cristão como 
homo Viator, sabe que o seu existir não caminha 

para o vazio e o vácuo, mas para a plenitude da 
felicidade e concretização no amor trinitário. Po-
rém, esta concretização no amor trinitário é fruto de 

um longo processo de amadurecimento da santida-
de dos cristãos. Os cristãos na sua aceitação do 
convite de Cristo para serem Seus discípulos, ope-
ram uma caminhada orientada para a “pátria do 

amor trinitário” (Céu). 
Contudo, para se integrar esta “pátria do amor 
trinitário” é necessário atingir uma perfeição da 

santidade e do relacionamento com Deus. Todo o 
processo de integração exige da parte dos chama-

“NO PURGATÓRIO SEREMOS TODOS MÍSTICOS”  
                                                                                                     (Yves Congar) 

dos uma vida configurada com a realidade que se 
vai vivenciar. Logicamente, nas nossas vidas per-
cebemos que nem sempre somos fiéis à vontade 

de Deus: “a maioria dos homens termina a sua 
história carregada de contradições, marcada pela 
negatividade de muitas ações passadas...Termina 
a viagem terrestre com débito". Esta constatação 

coloca variadíssimas questões: estas pessoas 
que terminaram as suas vidas com “débitos”, 
estarão irremediavelmente excluídos da “pátria 

do amor trinitário”? Senão, o que poderão fazer 
para aderir a “pátria do amor trinitário”? 
A resposta a estas questões contextualiza o tema 
do Purgatório. O Purgatório, como realidade esca-

tológica penetra o existir de todo o cristão, pois 
todo o cristão realiza ao  longo da sua caminhada 
um processo contínuo de purificação. O Purgató-

rio é uma realidade fortemente presente na espiri-
tualidade e pastoral cristãs. O Purgatório é um 
elemento nevrálgico do dia-a-dia dos cristãos, pois 
simboliza o continuar dos laços afetivos e efetivos 

entre os defuntos e os vivos. O Purgatório é um 
tema bastante sensível do agir cristão, tendo uma 
alcance de enorme atualidade. 

No entanto, o Purgatório, como realidade vincula-
tiva da fé́ cristã teve um longo processo de refle-
xão teológica até aos nossos dias. No século 
passado, o teólogo francês Yves Congar afirmava 

veementemente que era necessário realizar “um 
purgatório do Purgatório”. Este processo de purifi-
cação do Purgatório conduziu a uma renovada 

releitura do Purgatório, no contexto da renovação 
teológica ocorrida ao longo do século XX. 



 

 

TLin[formativo] 

DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE: celebrar-se-á no fim de semana 19/20 de novembro de 2022, 

na solenidade de Cristo Rei. Este ano, não será um dia Arquidiocesano, mas arci-

prestal, e esta equipa convida TODOS os jovens (a partir 14 anos) a participarem 

num concerto/oração, com a BANDA FORTALEZA JO-

VEM que terá lugar na Basílica do Toural, no dia 

19/11 pelas 21h00. Apela-se à representativida-

de de todas as paróquias neste dia, pois haverá 

entrega e partilha de informação relevante para 

os período que vivemos, caminho às JMJ. 

VI DA MUNDIAL DOS POBRES  
«Jesus Cristo (…) FEZ-SE POBRE POR VÓS» (2 Cor 8, 9). Com 

estas palavras, o apóstolo Paulo dirige-se aos cristãos de 

Corinto para fundamentar o seu compromisso de solidarieda-

de para com os irmãos necessitados. O Dia Mundial dos Po-

bres torna este ano como uma sadia provocação para nos 

ajudar a refletir sobre o nosso estilo de vida e as inúmeras 

pobrezas da hora atual. 

No caso dos pobres, não servem retóricas, mas arregaçar as 

mangas e pôr em prática a fé através dum envolvimento 

direto, que não pode ser delegado a ninguém. Às vezes, po-

rém, pode sobrevir uma forma de relaxamento que leva a 

assumir comportamentos incoerentes, como no caso da indi-

ferença em relação aos pobres. Além disso acontece que 

alguns cristãos, devido a um apego excessivo ao dinheiro, 

fiquem empantanados num mau uso dos bens e do património. São situações que manifes-

tam uma fé frágil e uma esperança fraca e míope. Sabemos que o problema não está no di-

nheiro em si, pois faz parte da vida diária das pessoas e das relações sociais. 

A pobreza que mata é a miséria, filha da injustiça, da exploração, da violência e da iníqua 

distribuição dos recursos. É a pobreza desesperada, sem futuro, porque é imposta pela cul-

tura do descarte que não oferece perspetivas nem vias de saída. É a miséria que, enquanto 

constringe à condição de extrema indigência, afeta também a dimensão espiritual, que, ape-

sar de muitas vezes ser transcurada, não é por isso que deixa de existir ou de contar. Quando 

a única lei passa a ser o cálculo do lucro no fim do dia, então deixa de haver qualquer freio na 

adoção da lógica da exploração das pessoas: os outros não passam de meios. Deixa de ha-

ver salário justo, horário justo de trabalho e criam-se novas formas de escravidão, suportada 

por pessoas que, sem alternativa, devem aceitar este veneno de injustiça a fim de ganhar o 

mínimo..                                                                                                    
 Mensagem do Papa Francisco  

 

Eucaristias 

 

DIA LOC/HORA      INTENÇÕES 

TERÇA, 15 

Cap 19h00 

† Em honra de São Roque e pelos benfeitores da sua Capela’ 
† Maria dos Anjos Freitas, marido, Francisco Araújo e filhos' 
† Josefa da Conceição Ferreira e Família' 
† Sidónio, Maria Emília e Avelino de Freitas  

QUARTA, 16 Cap 19h00 † Em Acção de Graças a São José’        † Lino da Silva Oliveira, Pais e Sogros' 

SEXTA, 18 Cap 19h00 
† Francisco Novais de Castro, Irmã, Pais e Sogros        † Almas do Purgatório 
† Maria Emília, Luís Miguel Oliveira, Domingos Oliveira, David da Silva e  
   Fernando Martins Oliveira'                † José Leitão de Sousa e esposa e filho’ 

SÁBADO, 19 Igre 18h00 

† 30.º DIA - João Maria Gonçalves'                    † Manuel Castro e Ana Mendes 
† Tomás Pacheco, Maria Engrácia, Manuel Dias, Alberto Augusto Vieira  
   Almeida, Maria da Conceição Vieira Almeida e Amândio de Castro Almeida' 
† Aniv. - Francisco Ribeiro e Maria das Dores Faria'                † Francisco Dias' 
† António Mendes e Adelina de Castro Sampaio                     † Aurora Ferreira' 
† José Barbosa e Maria Margarida'                                        † Joaquim da Silva 

DOMINGO, 20 Igre 10h00 
† António de Freitas da Silva                   † Maria da Glória Machado da Cunha' 
† Corina Gonçalves de Carvalho, Pais e Irmãos' 
† Aniv. - Maria Ribeiro e Francisco Barbosa Leite  

 Sant 16h00 †  

Contatos 
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SOLIDARIEDADE com o NATAL no horizonte 

Está a decorrer a ação de solidariedade dos ESCUTEIROS da Paróquia para com as famílias 

necessitadas da freguesia. Pode fazer a sua partilha junto dos Escuteiros Agrupamento 199 do 

CNE e Núcleo de Santa Marinha da Fraternidade Nuno Álvares, ou entregando na Igreja ou Ca-

pela de São Roque no final das Eucaristias, ou ainda no BAR do Parque Desportivo da JUNI. 

JOVENS solidários com projecto SALAMA 

No próximo sábado, dia 19 de Novembro, entre as 15h00 e as 19h00, o 

Grupo de Jovens da nossa Paróquia realiza um MAGUSTO SOLIDÁRIO 

com o projecto SALAMA, missão na paróquia de ÓCUA da Diocese de 
Pemba, em Moçambique. 

Nesse horário passe no adro da Igreja Paroquial e pode adquirir casta-
nhas assadas ou cozidas, bifanas, pão com chouriço e vinho!... 

O resultado das vendas destina-se àquele projecto MISSIONÁRIO! 

REUNIÃO de PAIS do AGRUPAMENTO 199 
Sábado — dia 19 de Novembro — no final da Eucaristia das 18h00 

SEMANA de 14 a 20 de Novembro de 2022 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 


