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Nº 487 – Série III – 17 de Novembro de 2019 
DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM 

 
PELA VOSSA PERSEVERANÇA 

SALVAREIS AS VOSSAS 
ALMAS 

  Caros cristãos, caminhamos para o final 
do ano litúrgico e a linguagem que a 
Palavra de Deus nos apresenta é 
apocalíptica: «dias virão em que tudo o que estais 
a ver não ficará pedra sobre pedra» diz o Senhor 
no Evangelho deste Domingo. Um dos 
pontos que podemos reter desta Palavra é 
que na verdade tudo neste mundo é 
passageiro; por vezes sofremos como se 
aquele nosso problema fosse eterno; 
vivamos a vida (para o bem ou para o mal) como se ela não passasse 
deste mundo. Irmãos, uma fé madura ajuda a ver o mundo com os olhos 
de Jesus. Um mundo belo, o qual podemos melhorar pela nossa 
perseverança, mas um mundo com os seus conflitos e catástrofes, todo 

ele está nas mãos d’Aquele que é Eterno, Deus criador do céu e da terra. Jesus 
prepara os discípulos para a perseguição e para um mundo de conflitos, contudo 
«nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá», continuamos a ser os Seus filhos amados e 
nada no mundo devemos olhar como tragicamente definitivo. A Ele a honra e a 
Glória pelos séculos dos séculos! 

Pe Silvano Gonçalves 

AÇÃO PASTORAL: 18 a 24 de Novembro de 2019
 CALHETA S. FRANCISCO ATOUGUIA

Segunda-feira 
18 – 11 – 2019 

 Missa - 18:30 Missa - 18:30 

Terça-feira 
19 – 11 – 2019 

Cartório - 17:30 
Missa - 18:30 

  

Quarta-feira 
20 – 11 – 2019 

 Missa - 9h 
Cartório 

Cartório - 17:30 
Missa - 18:30 

Quinta-feira  
21 – 11 – 2019 

 Santa Casa - 16h Cristo Rei 
18:30

Sexta-feira  
22 – 11 – 2019 

Bênção das Capas 
17h 

 Missa - 9h 
Cartório 

Sábado 
23 – 11 – 2019 

Missa – 16h Missa – 17:10 Missa – 18:30 
 

24 – 11 – 2019 
DOM XXXIV TC 

Missa – 11h 
 

Missa 9:30 
 

Missa - 8h 
 

PUBLICAÇÕES GERAIS
 Próxima sexta e sábado temos PRÉ‐SEMINÁRIO… 
 Para este tempo do Natal, convidamos quem mais precisa a visitar 

a loja solidária, tem muita coisa completamente novo 
 Celebração de Cristo Rei no Garajau ‐ 16h, (15h no Caniço) 
 Visitas aos idosos: verificar verso do Boletim 

Os horários de Natal já estão disponíveis em www.paroquiasdacalheta.com 
 Paróquia do Atouguia 
 Reunião com todos os responsáveis do grupo coral e enfeites, quarta‐

feira depois da Missa 
 Festa da Castanha, total para a paróquia: 780€ 

 
Paróquia da Calheta 
 Reunião com todos os responsáveis do grupo coral e enfeites, terça‐feira 

depois da Missa 
 
Paróquia de São Francisco Xavier 
 Reunião com todos os responsáveis do grupo coral e enfeites, sexta‐

feira depois da Missa 
  



Evangelho de domingo, dia 24 de Novembro 2019 
XXXIV Domingo do Tempo Comum – Ano C 

Evangelho segundo São Lucas 23,35-43 
Naquele tempo, os chefes dos judeus zombavam de Jesus, dizendo: 
«Salvou os outros: salve-Se a Si mesmo, se é o Messias de Deus, o Eleito». 
Também os soldados troçavam d'Ele; aproximando-se para Lhe oferecerem vinagre, 

diziam: 
«Se és o Rei dos judeus, salva-Te a Ti mesmo». 
Por cima d'Ele havia um letreiro: 
«Este é o Rei dos judeus». 
Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-O, dizendo: 
«Não és Tu o Messias? 
 Salva-Te a Ti mesmo e a nós também». 
Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o: 
«Não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? 
 Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo das nossas más acções. Mas Ele 

nada praticou de condenável». 
E acrescentou: 
«Jesus, lembra-Te de Mim, quando vieres com a tua realeza». 
Jesus respondeu-lhe: 
«Em verdade te digo: Hoje estarás comigo no Paraíso». Palavra da salvação. 

Papa apela a capitalismo «inclusivo», que rejeite cultura do descarte 
O Papa Francisco defendeu hoje no Vaticano um “capitalismo inclusivo”, que 

rejeite a cultura do descarte, promovendo uma economia mais justa e humana, 
segundo os princípios da Doutrina Social da Igreja. 

“Um capitalismo inclusivo, que não deixa ninguém para trás, que não descarta 
nenhum dos nossos irmãos e irmãs, é uma nobre aspiração, digna dos melhores 
esforços”, declarou, ao receber em audiência os membros do Conselho em prol de 
um Capitalismo Inclusivo. 

(…)  
O Papa sublinhou esta manhã que “o aumento dos níveis de pobreza à escala 

global testemunha que a desigualdade prevalece sobre a integração harmoniosa de 
pessoas e nações”. 

“É necessário e urgente um sistema económico justo, fiável e capaz de responder 
aos desafios mais radicais que a humanidade o planeta têm de enfrentar”, 
desenvolveu. 

Francisco recordou os efeitos da crise financeira de 2008, considerando que “um 
sistema económico sem preocupações éticas não leva a uma ordem social mais 
justa, mas a uma cultura do ‘usa e deita fora’, de consumo e desperdício”. 

“Pelo contrário, quando reconhecemos a dimensão moral da vida económica, que 
é um dos muitos aspetos da doutrina social da Igreja que devem ser plenamente 
respeitados, somos capazes de agir com caridade fraterna, desejando, procurando e 
protegendo o bem dos outros e o seu desenvolvimento integral”, apontou.  

Cidade do Vaticano, 11 nov 2019 (Ecclesia) 

 
Paróquia do Atouguia 
 Visita aos idosos: Atouguia Acima‐dia26, Atouguia Abaixo dia 27, 

Lombo do Doutor (até estrada regional) dia 28 de Novembro 
 
Paróquia da Calheta 
 Visita aos idosos: Estrela(abaixo da estrada regional) 10 Dezembro 
 Lombo do Doutor abaixo estrada regional) dia 11 de Dezembro 

 
Paróquia de São Francisco Xavier 
 Visita aos idosos: L. Brasil ‐ 2 de Dezembro,  Salão ‐ 3 de Dezembro, 

Laranjeiras ‐ 4 de Dezembro e Estrela ‐ (até estrada reg.)5 de 
Dezembro 
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