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Escala para 1 de Novembro 
Todos os Santos 

 
CARVALHOSA 

 
Função Leitor 
 

Responsável Rosa Matos 
Avisos - - - - - - - 
1.ª Leitura Fernanda Costa 
2.ª Leitura Jorge Moreira 
Oração Fiéis Gisela Meireles 
 

EIRIZ 
 

Função Leitor 
 

1.ª Leitura Marlene - / -  Paula 
2.ª Leitura Vanessa  - / -  Mónica 
Oração Fiéis Miguel  - / -  Assunção 
 

SANFINS 
 
Função Leitor 
 

1.ª Leitura Júlia Machado 
2.ª Leitura Sofia Santos 
Oração Fiéis Carla Gabriela Sousa 
 

FIGUEIRÓ 
 
Função Leitor 
 

1.ª Leitura Maria do Céu Dias 
2.ª Leitura Paulo Neto 
Oração Fiéis Vera Neto 

Gotas de Orvalho 
 

Renova a tua saúde por meio de 
pensamentos e afirmações positivos. Assim, 
todas as tuas células e órgãos do corpo 
cumprirão integralmente as suas funções.        

Portanto, não os maltrates com pensa-
mentos negativos de descrença, de medo, 
de revolta, de raiva ou de vingança. 

Envia pensamentos positivos e sentirás 
saúde no corpo e no espírito. 

Escala para 2 de Novembro 
Com. de Todos os Fiéis Defuntos 

 
CARVALHOSA 

 
Função Leitor 

 
Responsável Joaq. Martins /  Fer. Olinda 
Avisos - - - - - - - 
1.ª Leitura Glória Martins / Rosa Matos 
2.ª Leitura J. M.ª Matos / João Miguel 
Oração Fiéis Graça Coelho / Sara Pinto 
 

EIRIZ 
 

Função Leitor 
 

1.ª Leitura - - - - - - -   
2.ª Leitura - - - - - - -   
Oração Fiéis - - - - - - -    
 

SANFINS 
 
Função Leitor 
 

1.ª Leitura - - - - - - - 
2.ª Leitura - - - - - - -  
Oração Fiéis - - - - - - -   
 

FIGUEIRÓ 
 
Função Leitor 
 

1.ª Leitura - - - - - - - 
2.ª Leitura - - - - - - - 
Oração Fiéis - - - - - - -  
 

Obs. Os nomes escritos antes da barra  
(.x../...) referem-se aos Leitores da Missa 
Vespertina (se houver), ou então da 1.ª 
Missa, se se celebrar mais que uma. 
____________________________________________ 

Esperança 
 

Bem aventurados os... os... os... 
Alegrai-vos e exultai, porque é grande 

nos Céus a vossa recompensa. (Mt 5, 1-12) 
 

De Parabéns 
 

Esta semana está de parabéns pelo seu 
aniversário natalício, apenas uma Leitora, 
da Paróquia de Eiríz:  

Trata-se de Lúcia Gomes, na próxima 
terça-feira, dia 30 de Outubro. 

O Jornal do Leitor, vem desejar à Lúcia, 
muitas felicidades. 
____________________________________________ 

H u m o r  
 

À porta da toca de uma centopeia, grita 
outra, desesperada: 

– Abre, por favor! Está aqui um frango 
que me quer comer! 

De dentro da toca, a outra centopeia 
responde: 

– Espera! Tenho só de calçar os 
sapatos... 

___________++++++___________ 
 
Dois tolos de um manicómio estão a 

conversar e um pede ao outro: 
– Dá-me alguma coisa para ler esta 

noite. 
O outro, para gozar com ele, dá-lhe a 

lista telefónica. 
No dia seguinte encontram-se de novo: 
– Então, que tal o livro que te dei? 
– Não  é mau, é bonito... Só é pena ter 

demasiadas personagens!  
____________________________________________ 

A Fechar 
O orgulho divide os homens; 

a humildade une-os. 
____________________________________________ 

 

Visita-nos 
www.paroquiascesf.com 

______________________________________________________________________ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Comunicado 
 

Continuamos a comunicar aos nossos 
leitores que, o Jornal do Leitor, a pensar 
também no gravíssimo problema que é a 
degradação do ambiente, quer ajudar a 
colaborar na sua recuperação. Afinal, trata-
se de preservar aquele que é o habitat de 
todos nós. 

 Assim, a partir do I Domingo do 
Advento, do Ano C, a que corresponde a 
Edição n.º 533, este Jornal passará a ser 
apresentado aos leitores, no sistema 
“Online”, sendo que o poderão imprimir, 
sempre que o quizerem fazer. 

Localização (sait) para consultar ou 
imprimir: 

www.paroquiascesf.com 
www.paroquiadecarvalhosa.com 
www.paroquiadeeiriz.com 
www.paroquiadesanfins.com 

____________________________________________ 

Ser Leitor é... (25) 

 
Ser Leitor, é saber como concluir uma 

Leitura. 
Antes de fazer a aclamação final 

"Palavra do Senhor", deves fazer uma 
pausa de três tempos (3 segundos)  após a 
última frase do texto. 

Deves fazer esta aclamação, olhando a 
assembleia que tens à tua frente. 
E deves dizer só "Palavra do Senhor" e 
nada mais.  Há Leitores que (erradamente), 
dizem: "Irmãos, esta é a Palavra do Senhor" 
ou outras expressões semelhantes. Ora 
nada de isto. Trata-se de uma aclamação e 
não de uma explicação. Portanto, deves 
dizê-lo em tom de aclamação, e não de 
explicação catequética, ou de informação. 
Importa que se sinta o carácter de 
aclamação pela forma como é dito.  

Seria mais expressivo que esta 
aclamação final “Palavra do Senhor” fosse 
cantada pelo Leitor, como o fazem muito 
bem, alguns Leitores em várias Paróquias. 
Porém,  não  sendo  cantada,  deve ser dita   

em tom de voz mais elevado (entenda-se, 
não necessariamente num volume mais 
forte, ou a gritar). 

Depois, não abandonar o ambão sem 
que antes se ouça a resposta da assem-
bleia “Graças a Deus”.  

Finalmente, o Leitor da 1.ª Leitura, 
deve deixar o Leccionário aberto na página 
do Salmo responsorial ou da 2ª Leitura, para 
que fique pronto para o leitor que se segue. 
O Leitor da 2.ª Leitura, deve deixar o 
Leccionárioo aberto na página do Evan-
gelho.  

Por fim, deves regressar ao lugar, sem 
pressa, com calma e com naturalidade, em 
passo normal e firme. 

Não deves esquecer a vénia de frente 
à mesa do altar, em parceria com o salmista  
ou o outro leitor, que saiem ou entram (?). 
________________________________________ 

XXX  Dom. Comum 

 
Estamos no fim de Outubro, mês das 

colheitas dos produtos do campo. Social-
mente vivemos um delicado período da vida 
do país e do mundo. Como será o futuro? 

Brevemente começará o mês de 
Novembro dedicado à oração pelos que 
faleceram e que já colheram o fruto das 
suas vidas.  

Ora, tudo isto nos convida a meditar na 
salvação cristã: a salvação terrena e a 
salvação eterna. A Palavra de Deus vai 
ajudar-nos a compreender e a viver essa 
salvação.  

Na verdade, Deus nunca se afasta de 
nós. O pecado, sim, afasta-nos de Deus, 
fecha-Lhe a porta do nosso coração. Talvez 
por isso, depois de pecar, grave ou 
levemente, sentimos uma grande solidão. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Jr 31, 7-9) 

(XXX  Dom. Comum)  
 
Monição:  
 

O profeta anuncia o fim do cativeiro de Babilónia. 
O Senhor vai fazer regressar o Seu povo entre cânticos 
de  alegria.  Deus  convida-nos  ao  arrependimento e à  

penitência. E quer, através dela, encher de alegria a 
nossa alma. 
 
Leitura: 
 

Leitura do Livro de Jeremias 
 
7Eis o que diz o Senhor: «Soltai brados 
de alegria por causa de Jacob, enaltecei 
a primeira das nações. Fazei ouvir os 
vossos louvores e proclamai: 'O Senhor 
salvou o seu povo, o resto de Israel'. 
8Vou trazê-los das terras do Norte e 
reuni-los dos confins do mundo. Entre 
eles vêm o cego e o coxo, a, mulher que 
vai ser mãe e a que já deu à luz. É uma 
grande multidão que regressa. 9Eles 
partiram com lágrimas nos olhos e Eu 
vou trazê-los no meio de consolações. 
Levá-los-ei às águas correntes, por 
caminho   plano  em  que  não  tropecem. 
Porque   Eu  sou   um   Pai   para  Israel  e   
Efraim é o meu primogénito». 
 

Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R. 3) 

(XXX  Dom. Comum)  
 
Monição:  
 

Saibamos voltar para o Senhor com a nossa 
penitência para nos enchermos da Sua alegria. 
  
Refrão 
 
GRANDES MARAVILHAS FEZ POR NÓS O SENHOR, 
 POR ISSO EXULTAMOS DE ALEGRIA. 
  
Ou:  
 
O SENHOR FEZ MARAVILHAS  
EM FAVOR DO SEU POVO. 
  
Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, 
parecia-nos viver um sonho. 
Da nossa boca brotavam expressões de alegria 
e dos nossos lábios cânticos de júbilo. 
  
Diziam então os pagãos: 
«O Senhor fez por eles grandes coisas». 
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor, 
estamos exultantes de alegria. 
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Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, 
como as torrentes do deserto. 
Os que semeiam em lágrimas 
recolhem com alegria. 
  
À ida vão a chorar, 
levando as sementes; 
à volta vêm a cantar, 
trazendo os molhos de espigas. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura (Hb 5, 1-6) 

(XXX  Dom. Comum)  

 
Monição:  
 

Jesus é o nosso Sumo Sacerdote, que se 
compadece dos nossos pecados e nos distribui o 
perdão através dos Seus sacerdotes. Avivemos a 
nossa fé e a nossa gratidão. 
 
Leitura: 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

1Todo o sumo sacerdote, escolhido 
de entre os homens, é constituído em 
favor dos homens, nas suas relações 
com Deus, para oferecer dons e 
sacrifícios pelos pecados. 2Ele pode ser 
compreensivo para com os ignorantes e 
os transviados, porque também ele está 
revestido de fraqueza; 3e, por isso, deve 
oferecer sacrifícios pelos próprios 
pecados e pelos do seu povo. 4Ninguém 
atribui a si próprio esta honra, senão 
quem foi chamado por Deus, como 
Aarão. 5Assim também, não foi Cristo 
que tomou para Si a glória de Se tornar 
sumo sacerdote; deu-Lha Aquele que 
Lhe disse: «Tu és meu Filho, Eu hoje Te 
gerei», 6e como disse ainda noutro lugar: 
«Tu és sacerdote para sempre, segundo 
a ordem de Melquisedec». 
 

Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 
(cf 2 Tim 1, 10) 

 
(XXX  Dom. Comum)  

 
Monição:  
 

Como o cego de Jericó havemos de clamar a 
Jesus: - Mestre que eu veja. Peçamos-lhe que 
aumente a nossa fé, para sabermos guardar as Suas 
palavras. 
 
Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
 
    Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte 
    e fez brilhar a vida por meio do Evangelho. 
 

Evangelho  (Mc 10, 46-52) 

(XXX  Dom. Comum)  
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos. 
 
Naquele tempo, 46quando Jesus ia a sair de Jericó 

com os discípulos e uma grande multidão, estava um 
cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir 
esmola à beira do caminho. 47Ao ouvir dizer que era 
Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar: 
«Jesus, Filho de David, tem piedade de mim». 48Muitos 
repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava 
cada vez mais: «Filho de David, tem piedade de mim». 
49Jesus parou e disse: «Chamai-o». Chamaram então o 
cego e disseram-lhe: «Coragem! Levanta-te, que Ele 
está a chamar-te». 50O cego atirou fora a capa, deu um 
salto e foi ter com Jesus. 51Jesus perguntou-lhe: «Que 
queres que Eu te faça?» O cego respondeu-Lhe: 
«Mestre, que eu veja». 52Jesus disse-lhe: «Vai: a tua fé 
te salvou». Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus 
pelo caminho. 

 
Palavra da Salvação. 

____________________________________________ 

Oração Universal 

(XXX  Dom. Comum)  
1 – Pelos fiéis de todas as paróquias da nossa Diocese 

   para que não impeçam os cegos de chegar  
         a Jesus, 
   mas sejam eles próprios a conduzi-los até Ele, 
   oremos ao Senhor. 

 
2 –   Pelos que exercem o ministério sacerdotal, 

para que nenhuma fraqueza humana os desanime 
e sejam sempre compreensivos como Cristo, 
oremos ao Senhor. 

 
3 –  Pelo povo de Israel e pelos seus chefes, 

para que recordem as palavras dos profetas 
e não esqueçam as promessas da Escritura, 
oremos ao Senhor. 
 

4 –  Pelos cegos, os abandonados e os cativos, 
e por aqueles que já perderam toda a esperança, 
para que Deus se lhes revele em plenitude, 
oremos ao Senhor. 
 

5 –  Pelos fiéis desta assembleia e da nossa Paróquia, 
       para que no meio das angústias clamem  
             com toda fé: 
      “Jesus, Filho de David, tende piedade”, 
       oremos ao Senhor. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
       

Dia 01 – (Novembro) Todos os Santos; 
Dia 02 – (Novembro) Comemoração de                   
                           Todos os Fiéis Defuntos;   
Dia 03 – (Novembro) S. Martinho de Porres               
                                                                     (Religioso). 
____________________________________________ 

Esperança 
 

«Coragem! Levanta-te, que Ele está a 
chamar-te». (Mc 10, 49) 
 

Todos os Santos 
(1 de Novembro)  

A santidade de muitos homens e 
mulheres do nosso tempo é fruto da 
conversão realizada pelo Evangelho; não só 
daqueles que foram proclamados oficial-
mente santos pela Igreja, mas também dos 
que, com naturalidade e no dia-a-dia da 
vida, deram sinal da sua fidelidade a Cristo 
e viveram uma santidade fiel e genuína no 
mais escondido da vida familiar, profissional 
e social. 

Como escutaremos nas leituras de hoje, 
cada um de nós, como discípulo de Cristo, 
começou este caminho de acesso à 
santidade e esta é a festa de toda a família 
cristã na terra como no céu.  

Mas, como em todas as famílias, nós 
que ainda aqui nos encontramos, talvez 
nem sempre nos tenhamos comportado tão 
bem quanto o dom recebido de Deus. É 
também dia para reflectir...  
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Ap 7, 2-4.9-14) 

(1 de Novembro - Todos os Santos)  
Monição:  
 

Na leitura que vamos escutar, o profeta recorre a 
uma visão para descrever a felicidade dos mártires e 
dos santos na sua condição celeste, invisível. 
  
Leitura: 
 

Leitura do Apocalipse de São João 
 

2Eu, João, vi um Anjo que subia do 
Nascente, trazendo o selo do Deus vivo. 
Ele clamou em alta voz aos quatro Anjos 
a quem foi dado o poder de causar dano 
à terra e ao mar: 3«Não causeis dano à 
terra, nem ao mar, nem às árvores, até 
que tenhamos marcado na fronte os 
servos do nosso Deus». 4E ouvi o 
número dos que foram marcados: cento 
e quarenta e quatro mil, de todas as 
tribos dos filhos de Israel. 9Depois disto, 
vi uma multidão imensa, que ninguém 
podia contar, de todas as nações, tribos, 
povos e línguas. Estavam de pé, diante 
do trono e na presença do Cordeiro, 
vestidos com túnicas brancas e de 
palmas na mão. 10E clamavam em alta 
voz: «A salvação ao nosso Deus, que 
está sentado no trono, e ao Cordeiro». 
11Todos os Anjos formavam círculo em 
volta do trono, dos Anciãos e dos quatro 
Seres Vivos. Prostraram-se diante do 
trono, de rosto por terra, e adoraram a 
Deus, dizendo: 12«Amen! A bênção e a 
glória, a sabedoria e a acção de graças, a  
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honra, o poder e a força ao nosso Deus, 
pelos séculos dos séculos. Amen!». 13Um 
dos Anciãos tomou a palavra e disse-me: 
«Esses que estão vestidos de túnicas 
brancas, quem são e de onde vieram?». 
14Eu respondi-lhe: «Meu Senhor, vós é 
que o sabeis». Ele disse-me: «São os que 
vieram da grande tribulação, os que 
lavaram as túnicas e as branquearam no 
sangue do Cordeiro». 

 
Palavra do Senhor. 

____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 23 (24), 1-2.3-4ab.5-6 (R. cf. 6) 

 (1 de Novembro - Todos os Santos)  
Monição:  
 

O salmo de hoje proclama as condições de 
entrada no Templo de Deus. Ele anuncia também a 
bem-aventurança dos corações puros. Nós somos este 
povo imenso que marcha ao encontro do Deus santo. 
  
Refrão: 
 

ESTA É A GERAÇÃO  
DOS QUE PROCURAM O SENHOR. 
  
Do Senhor é a terra e o que nela existe, 
o mundo e quantos nele habitam. 
Ele a fundou sobre os mares 
e a consolidou sobre as águas. 
  
Quem poderá subir à montanha do Senhor? 
Quem habitará no seu santuário? 
O que tem as mãos inocentes e o coração puro, 
o que não invocou o seu nome em vão. 
  
Este será abençoado pelo Senhor 
e recompensado por Deus, seu Salvador. 
Esta é a geração dos que O procuram, 
que procuram a face de Deus. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura (1 Jo 3, 1-3) 

(1 de Novembro - Todos os Santos)  
Monição:  
 

Desde o nosso baptismo, somos chamados filhos 
de Deus e o nosso futuro tem a marca da eternidade. 
 
Leitura: 
 

 Leitura da Primeira Epístola de São 
João 
 

Caríssimos: 1Vede que admirável 
amor o Pai nos consagrou em nos 
chamar filhos de Deus. E somo-lo de 
facto. Se o mundo não nos conhece, é 
porque não O conheceu a Ele. 
2Caríssimos, agora somos filhos de Deus 
e ainda não se manifestou o que 
havemos de ser. Mas sabemos que, na 
altura em que se manifestar, seremos 
semelhantes a  Deus,  porque O veremos  

 

4 – Pelos que choram e sofrem perseguição 
por amarem a justiça e a verdade, 
para que se alegrem com todos os Santos no Céu, 
oremos, irmãos. 
 

5 – Pelos que andam cansados e oprimidos, 
para que sintam a presença de Cristo 
e n’Ele encontrem descanso, alívio e força, 
oremos, irmãos. 

 
6 – Por todos nós que celebramos esta solenidade, 

para que Deus nos junte aos seus eleitos 
e um dia nos mostre o rosto de Cristo glorioso, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

interrogações sobre o 
nosso destino 

 
São João, na segunda Leitura, responde 

às perguntas sobre o nosso destino: o Pai 
não espera o dia da nossa morte para nos 
dar esta vida divina, Ele no-la dá já hoje. É a 
segunda mensagem de esperança. Ela 
responde às nossas dúvidas sobre o destino 
dos defuntos. Que vieram a ser? Como 
sabê-lo, pois desapareceram dos nossos 
olhos? E nós próprios, que viremos a ser? A 
resposta é uma dedução absolutamente 
lógica: se Deus, no seu imenso amor, faz de 
nós seus filhos, não nos pode abandonar. 
Ora, em Jesus, vemos já numa espera 
confiante a que futuro nos conduz a 
pertença à família divina: seremos 
semelhantes a Ele, «porque havemos de O 
ver tal qual como Ele é». 
____________________________________________ 
 

Oração 
 

      Senhor, ensina-me a ser transparente 
como um vidro para que a luz da tua 
bondade chegue a todos através de mim. 
      Afasta dos meus dias o orgulho de 
me julgar o melhor; a hipocrisia de 
esconder os meus defeitos; a pequenez 
de juntar objectos e caprichos; a 
vergonha de viver cercado pela avareza; 
a desonra de pisar dignidades e direitos. 
      Senhor, ensina-me a ser transparente 
como um vidro. 

 

Papa Francisco 
(A nossa relação com Deus) 

 
Se lhe fechamos na cara a porta do 

nosso coração, Ele sofre. Apesar de estar 
habituado, sofre. E nós perdemos a 
oportunidade de Ele nos fazer felizes. 

 
(Homilia na Basílica San José de Flores  

em Março de 2008) 

tal como Ele é. 3Todo aquele que tem 
n’Ele esta esperança purifica-se a si 
mesmo, para ser puro, como Ele é puro. 
 

Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 
(Mt 11, 28) 

(1 de Novembro - Todos os Santos)  
Monição:  
 
Talvez demos demasiada importância aos bens deste 
mundo, o que nos cansa e oprime. Como nos 
aconselha Jesus, se os aplicarmos na construção do 
amor seremos por Ele aliviados e consolados. 
 
Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
  

Vinde a Mim, vós todos os que andais       
      cansados e oprimidos 
e Eu vos aliviarei, diz o Senhor. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Mt 5, 1-12a) 
(1 de Novembro - Todos os Santos)  

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, 1ao ver as multidões, Jesus subiu 
ao monte e sentou-Se. Rodearam-n’O os discípulos 2e 
Ele começou a ensiná-los, dizendo: 3«Bem-
aventurados os pobres em espírito, porque deles é o 
reino dos Céus. 4Bem-aventurados os humildes, 
porque possuirão a terra. 5Bem-aventurados os que 
choram, porque serão consolados. 6Bem-aventurados 
os que têm fome e sede de justiça, porque serão 
saciados. 7Bem-aventurados os misericordiosos, 
porque alcançarão misericórdia. 8Bem-aventurados os 
puros de coração, porque verão a Deus. 9Bem-
aventurados os que promovem a paz, porque serão 
chamados filhos de Deus. 10Bem-aventurados os que 
sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é 
o reino dos Céus. 11Bem-aventurados sereis, quando, 
por minha causa, vos insultarem, vos perseguirem e, 
mentindo, disserem todo o mal contra vós. 12aAlegrai-
vos e exultai, porque é grande nos Céus a vossa 
recompensa». 

 
Palavra da Salvação. 

____________________________________________ 

Oração Universal 

(1 de Novembro - Todos os Santos)  
1 – Pela santa Igreja de Deus, 

para que, no dia da manifestação de Jesus Cristo, 
apareça resplandecente em todos os seus  
membros, 
oremos, irmãos. 

 
2 – Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 

para que venham um dia a contemplar no Céu 
Aquele que a terra chamou ao seu serviço, 
oremos, irmãos. 

 
3 – Pelos que regem os destinos das nações, 

para que Deus lhes dê o dom da sabedoria, 
da prudência, do desapego e da verdade, 
oremos, irmãos. 
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