



Naquele tempo  aproximaram-se de Jesus alguns saduceus – que negam a ressurreição – e fizeram-Lhe 
a seguinte pergunta: «Mestre, Moisés deixou-nos escrito: 'Se morrer a alguém um irmão, que deixe 
mulher, mas sem filhos, esse homem deve casar com a viúva, para dar descendência a seu irmão’. Ora 
havia sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo e depois o terceiro desposaram 
a viúva; e o mesmo sucedeu aos sete, que morreram e não deixaram filhos. Por fim, morreu também a 
mulher. De qual destes será ela esposa na ressurreição, uma vez que os sete a tiveram por mulher?» 
Disse-lhes Jesus: «Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas aqueles que forem di-
gnos de tomar parte na vida futura e na ressurreição dos mortos, nem se casam nem se dão em casa-
mento. Na verdade, já nem podem morrer, pois são como os Anjos, e, porque nasceram da ressurrei-
ção, são filhos de Deus. E que os mortos ressuscitam, até Moisés o deu a entender no episódio da sarça 
ardente, quando chama ao Senhor 'o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacob’. Não é um 
Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos estão vivos». 

A ressurreição é a esperança que dá sentido a toda a caminhada do cristão. A fé cristã torna a esperança da 
ressurreição uma certeza absoluta, pois Cristo ressuscitou e quem se identifica com Cristo nascerá com Ele para a 
vida nova e definitiva. A nossa vida presente deve ser, pois, uma caminhada tranquila, confiante, alegre - ainda 
quando feita no sofrimento e na dor - em direcção a essa nova realidade. 
A certeza da ressurreição não deve ser, apenas, uma realidade que esperamos; mas deve ser uma realidade que 
influencia, desde já, a nossa existência terrena. É o horizonte da ressurreição que deve influenciar as nossas 
opções, os nossos valores, as nossas atitudes; é a certeza da ressurreição que nos dá a coragem de enfrentar as 
forças da morte que dominam o mundo, de forma a que o novo céu e a nova terra que nos esperam comecem a 
desenhar-se desde já. | in site dos Dehonianos 
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SUSTENTO FINANCEIRO DA PARÓQUIA

Para além do que é partilhado no ofertório das Eucaristia, pode contribuir: 
1. Entregando a sua doação no cartório paroquial. 
2. Colocando a sua oferta, num envelope, na caixa de correio (junto da porta 28). 
3. Transferência bancária: IBAN/paróquia: PT50 0007 0224 0000 5190 0021  0. 
4. Por Multibanco / MB WAY da paróquia: 914761157.

LEITURAS | 32º DOMINGO DO TEMPO COMUM | Ano C 

• 1ª LEITURA: 2 Mac 7,1-2.9-14 
• SALMO: 16 (17) 
    REF: Senhor, ficarei saciado, quando surgir a vossa glória. 
• 2ª LEITURA: 2 Tes 2,16-3,5 
• EVANGELHO: Lc 20,27-38 FALTAM 38 SEMANAS 

‘Não te envergonhes de dar testemunho de Cristo’ (2Tim 
1,8) foi o tema da Semana de Oração pelos Seminários 
2022, que teve início a 30 de Outubro e que termina neste 
Domingo, dia 6 de Novembro. 
Com esta semana, a Igreja pretendeu “apelar aos mais jo-
vens” para que sejam “testemunhas alegres e corajosas de 
Jesus Cristo e do seu Evangelho”, citando o Papa Francisco 
na Exortação Apostólica pós-sinodal, Cristo Vive. 


