
 
 
 
 

 
OVEMBRO, o mês de Todos-os-Santos! 
 

Existem cinco ideias erradas acerca da santidade: 
 

1. Desde sempre Deus já decidiu quem vai ser santo e quem não vai ser. 
- Não é verdade. A santidade é fruto do modo como os seres humanos 

usam a sua liberdade. Deus chama todos à santidade e não só alguns. 
 

2. As pessoas que foram santas têm estátuas nas igrejas e vêm na lista 
daqueles que a Igreja declarou serem santos. 

- Não é verdade. Para além daqueles que a Igreja declarou serem santos, há 
muitos outros que não ficaram para a história e nunca foram declarados 
santos. São os santos anónimos. A festa de Todos os Santos inclui-os a eles. 

 

3. Para se ser santo é preciso ter-se uma maneira de ser própria de santo. 
- Não é verdade: existem santos com maneiras de ser muito distintas. Santa 

Teresinha era muito doce e contemplativa mas S. Pedro era muito 
impulsivo, por exemplo. 

 

4. Se uma pessoa não é santa desde criança já não tem hipóteses... 
- Não é verdade: a santidade cresce com a vida. Há santos que, antes da 

sua conversão, fizeram coisas horríveis como matar pessoas. 
 

5. Quando uma pessoa é santa faz tudo impecavelmente. 
- Não é verdade. Existe uma diferença entre ser santo e ser perfeito: 

Um santo é um pecador que não desiste (de ser melhor)! 
 

Que tal se, neste mês de Novembro, decidíssemos todos ser santos? 
 

P. Nuno Tovar de Lemos, SJ 
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FESTA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO 
A festa em honra de N. Sra. do Amparo, nos passados dia 30 set e 1 out foi 
um sucesso. O tempo ajudou e os participantes e a alegria foram muitos. É 
importante juntarmo-nos para celebrar a vida, seja na oração, missa e 
procissão, seja também para comer juntos e conviver. Embora não seja o 
mais importante, o valor angariado na festa foi de 4 383,05 €, e é também 
sinal de uma grande participação. 
Agradecemos a todos os que deram o seu tempo e energia para que tudo 
corresse tão bem. 
Agradecemos também às seguintes empresas que contribuíram com a sua 
generosidade: Talho Paulo Zé | Talho Novo | Empresa Panificadora 
Portimonense | A Cozinha (de Álvaro Faustino) | Talho José António 
Bicho (Mercado Municipal) | Pirilampo. 
E por fim, agradecemos também á Câmara e à Freguesia de Portimão, 
que nos ajudaram com o material variado e as devidas licenças necessárias. 
 
 
SAÍDA DE CAMPO: natureza e espiritualidade 
19 de novembro. Um dia de passeio ao ar livre (faça sol ou faça chuva!) para 
conhecer e contemplar paisagens, animais e plantas. 
- Das 8h até às 18h; Inclui Missa; Trazer almoço para partilhar. 
- Necessária inscrição. 
 
 
Resumo do balancete de setembro 2017: 
 

Receitas:   Despesas:  

Ofertórios (Amparo e Sta. 
Catarina)    1 696.87 €  Padres       780.65 €  
Donativos p/ obras       707.34 €  Agua, Eletr., Telf. da Igreja        158.51 €  
Donativos p/ Centro       880.00 €  Centro: Agua, Eletr., Telef.         53.98 €  
Funerais       300.00 €  Centro: Vencimentos e Seg. Soc.        681.21 €  
Cartório        120.00 €  Centro: Despesas        259.13 €  
Venda de livros        30.00 €  Despesas Vale França         74.50 €  
Grupos Vale de França       220.00 €  Fotocópias         12.30 €  
Vendas de Verão 500.00 € Outras       178.26 €  
Outras       120.00 €    

Restituição do IVA das obras 
do telhado 21 351.45 €   

 

Total receitas 25 925.66 € Total despesas 2 198.54 € 

 
saldo de setembro:  23 727.12 € 



 
INAUGURAÇÃO DO AGRUPAMENTO 1398 - N. SRA. AMPARO 
No dia 2 de dezembro será inaugurado o agrupamento de escuteiros da 
paróquia. Até agora, sendo um agrupamento em formação, tem funcionado 
com um número provisório.  
No dia da inauguração teremos uma festa grande na missa das 18:30. Além 
da inauguração do agrupamento haverá promessas de muitos elementos. 
Toda a paróquia está convidada e serão também convidados todos os 
agrupamentos da região do Algarve. 
Após a missa a festa continuará no Centro com uma refeição simples 
oferecida pelo agrupamento, os pais dos escuteiros e alguns amigos.  
Para ajudar nas despesas desta festa, durante o mês de novembro os 
escuteiros venderão bolos à saída da Missa de sábado. 
 
 
 
ARRISCAR 
 
 

Rir, é arriscar parecer louco ; 
Chorar, é arriscar parecer sentimental ; 

Procurar os outros, é expor¬ se às complicações ; 
Revelar os seus sentimentos, é arriscar mostrar a sua verdadeira natureza ; 

Mostrar as suas ideias, os seus desejos à multidão, é arriscar perdê-los ; 
Amar é arriscar não ser amado em retorno ; 

Esperar, é arriscar o desespero ; 
Tentar, é arriscar falhar. 

 
Mas é preciso correr riscos pois não arriscar tem mais riscos. 

Quem não arrisca nada, não faz nada, não é nada. 
Pode evitar o sofrimento e a tristeza 

mas não pode aprender o verdadeiro sentido dos sentimentos, 
da renovação, do amor, da vida. 

Preso pelas suas certezas, é escravo, abandonou a liberdade. 
Somente quem arrisca e se arrisca é livre… 

 
 

Albert Coccoz, guia de alta montanha, 
desaparecido numa avalanche,  

com a sua mulher e outras sete pessoas 
 
  



 
AGENDA DE NOVEMBRO 
31 out Ter 19:15 Missa Vespertina de Todos os Santos (Igreja) 
1 Qua Dia de Todos os Santos 

10:00 Missa (Igreja) 
12:00 Missa (Capela de Sta. Catarina, Praia da Rocha) 
21:00 Concerto Requiem de Fauré pelo Grupo Coral 

Adágio (Igreja) 
2 Qui Dia de Fiéis Defuntos 

19:15 Missa (Igreja) 
21:00 Encontro Mensal: O 1º Mandamento - O que é adorar 

a Deus? (Igreja) 
3 Sex 18:45 Adoração – 1ª sexta-feira (Igreja) 
4 Sab 11:30 Terço – 1º sábado (Igreja) 
10 Sex 21:00 Grupo de Apoio ao Luto (Igreja) 
12 Dom 15:00 Missa explicada (Centro. Necessário inscrever-se) 
14 Ter 21:00 Lectio divina (Igreja) 
16 Qui 21.00 Serão Familiar: Como é que os filhos influenciam a 

relação dos pais? (Centro) 
18 Sáb 21:00 Espetáculo de Beneficência a favor do Refeitório 

Social: Fados de Coimbra (Centro) 
19 Dom Dia Mundial dos Pobres 

Saída de Campo (08:00 às 18: 00) 
26 Dom 10:00 Encontro de Famílias 
28 Ter 21:00 Lectio divina (Igreja) 
 
 

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO 
 

IGREJA CENTRO SOCIAL E CULTURAL 
Rua Nossa Senhora do Amparo Rua P. Arsénio Castro da Silva, Lote 23 
8500-610 PORTIMÃO 8500-293 PORTIMÃO 
Tel.: 282 419 001 Tel.: 282 415 234 
E-mail: igrejaamp@gmail.com E-mail: csc.nsamparo@gmail.com 

www:igrejaamp.wixsite.com/site-paroquial         facebook.com/ParoquiaAmparoPortimao 
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