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LEITURA I ( Gen 2, 18-24 )
Disse o Senhor Deus: «Não é bom que o homem esteja só: 
vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele». Então o Senhor 
Deus, depois de ter formado da terra todos os animais do 
campo e todas as aves do céu, conduziu-os até junto do ho-
mem, para ver como ele os chamaria, a fim de que todos 
os seres vivos fossem conhecidos pelo nome que o homem 
lhes desse. O homem chamou pelos seus nomes todos os 
animais domésticos, todas as aves do céu e todos os ani-
mais do campo. Mas não encontrou uma auxiliar semelhan-
te a ele. Então o Senhor Deus fez descer sobre o homem 
um sono profundo e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma 
costela, fazendo crescer a 
carne em seu lugar. Da coste-
la do homem o Senhor Deus 
formou a mulher e apresen-
tou-a ao homem. Ao vê-la, 
o homem exclamou: «Esta 
é realmente osso dos meus 

ossos e carne da minha carne. 
Chamar-se-á mulher, porque 
foi tirada do homem». Por isso, 
o homem deixará pai e mãe, 
para se unir à sua esposa, e os 
dois serão uma só carne.
SALMO RESPONSORIAL: 
O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida.
LEITURA II ( Hebr 2, 9-11 ) 
Irmãos: Jesus, que, por um pouco, foi inferior aos Anjos, ve-
mo-l’O agora coroado de glória e de honra por causa da mor-
te que sofreu, pois era necessário que, pela graça de Deus, 
experimentasse a morte em proveito de todos. Convinha, na 
verdade, que Deus, origem e fim de todas as coisas, querendo 
conduzir muitos filhos para a sua glória, levasse à glória per-
feita, pelo sofrimento, o Autor da salvação. Pois Aquele que 
santifica e os que são santificados procedem todos de um só. 
Por isso não Se envergonha de lhes chamar irmãos. 
EVANGELHO ( Mc 10, 2-16 ) 
Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus uns fariseus para 
O porem à prova e perguntaram-Lhe: «Pode um homem re-
pudiar a sua mulher?». Jesus disse-lhes: «Que vos ordenou 
Moisés?». Eles responderam: «Moisés permitiu que se pas-
sasse um certificado de divórcio, para se repudiar a mulher». 
Jesus disse-lhes: «Foi por causa da dureza do vosso coração 
que ele vos deixou essa lei. Mas, no princípio da criação, 
‘Deus fê-los homem e mulher. Por isso, o homem deixará 
pai e mãe para se unir à sua esposa, e os dois serão uma 
só carne’. Deste modo, já não são dois, mas uma só carne. 
Portanto, não separe o homem o que Deus uniu». Em casa, 
os discípulos interrogaram-n’O de novo sobre este assun-
to. Jesus disse-lhes então: «Quem repudiar a sua mulher e 
casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a 
mulher repudiar o seu marido e casar com outro, comete 
adultério». Apresentaram a Jesus umas crianças para que 
Ele lhes tocasse, mas os discípulos afastavam-nas. Jesus, ao 
ver isto, indignou-Se e disse-lhes: «Deixai vir a Mim as crian-
cinhas, não as estorveis: dos que são como elas é o reino de 
Deus. Em verdade vos digo: Quem não acolher o reino de 
Deus como uma criança, não entrará nele». E, abraçando-
-as, começou a abençoá-las, impondo as mãos sobre elas. 

MELHOR EQUIPAMENTO MAIOR APROVEITAMENTO - mais uma 
vez a comunidade paroquial de SJBaptista se candidatou à campa-
nha Bairro Feliz do Pingo Doce: este ano, se o nosso pote for aquele 
que conseguir mais fichas, a campanha permitir-nos-á comprar 2 ar-
cas frigoríficas para o recém criado Centro Social de SJBaptista e que 
servirão para armazenar a comida que distribuímos semanalmente 
pelos mais necessitados. Há 2 anos, não ganhámos por muito pouco, 
apesar do forte empenho de muitos irmãos. No Pingo Doce da Quin-
ta da Portela - o nosso pote é o B, o da direita.
ALPHA ADOLESCENTES - a paróquia SJBaptista irá começar a ca-
tequese dos adolescentes com um percurso Alpha para estas ida-
des para os levar a fazer uma experiência mais tocante do encontro 
com Deus que parece faltar. Em Janeiro recomeçarão os encontros 
normais do SayYes, depois do percurso Alpha. O link para o formu-
lário de inscrições está em https://linktr.ee/sjbaptista - destinam-se 
sobretudo a membros das catequeses, porém outros adolescentes 
nestas idades poderão ser aceites. O P. Fernando acompanhará a 
equipa responsável do percurso e estará presente, sempre que pos-
sível, nas sessões.
ALPHA ADULTOS - começará em SJosé e em SJBaptista, dia 8 de 
Out, online. O P. Francisco acompanhará SJBaptista e o P. Jorge SJosé.
ALPHA JOVENS - começará a 18 Outubro. O P. Francisco acompa-
nhará a equipa.
PASTORAL JUVENIL - ao P. Fernando foi pedido que acompanhasse 
toda a pastoral juvenil das paróquias, ficando o P. Francisco com o 
acompanhamento dos escuteiros.

ORAÇÃO DE CURA E MISERICÓRDIA - quinta-feira, dia 7, às 21h30.

DIA DA VISÃO - no próximo sábado, dia 9 de outubro, das 9h30 às 
12h30 teremos o Dia da Visão e da apresentação do Plano Pastoral 
da Unidade Pastoral. Convidamos com muito entusiasmo e esperan-
ça os membros dos diversos grupos da paróquia. A manhã é orienta-
da e animada pela equipa de animação pastoral.
CONFERÊNCIA SJOSÉ - pai na sombra. Será no próximo sábado, dia 
9, às 21h30, orientada pelo pároco, P. Jorge Santos, no salão paro-
quial e transmitida online pelo Facebook e Youtube das paróquias.
CONSELHO PASTORAL DA UP - deu-se início ao primeiro Conselho 
Pastoral da Unidade Pastoral que teve a sua primeira reunião na ter-
ça-feira, passada, dia 28 de setembro. Para conhecimento de ambas 
as paróquias, eis os nomes dos que compõem o novo conselho:
[#] MEMBROS NATOS: Ministros ordenados:  P. Jorge, P. Francisco, P. Fer-
nando, Diác. Albano. [#] Leigos Membros da Equipa de Animação Pastoral: 
SJosé:  Elisa Serra, Filipe Silva, Ricardo Mota, Natália Costa; SJBaptista: Ma-
dalena Sousa, Isolina Melo, Jorge Brandão, Paulo Farinha. 
[#] MEMBROS ELEITOS: SJosé: Rui Rato (Alpha), Ana Teresa Leitão (adora-
dores), Natália e Elisa Serra, membros natos representam também a cate-
quese, Marisol simões (Vicentinos CJPauloII), Artur Serra (Conselho Econó-
mico), Joaquim Carvalho (equipas de acolhimento), Maria da Luz Antunes 
(Coros), Acácio Marcelo (leitores), Filipa Ladeiras e Filipe Sousa (escuteiros), 
Miguel Barreiros (Jovens ASJ). SJBaptista: Artur Andrade (Alpha), Isabel Pi-
res (adoradores), Madalena Sousa e Isolina Melo, membros da Efap, repre-
sentam também a catequese e a Isolina representa ainda o grupo de limpeza 
da igreja e arranjos florais, Manuela Afonso (Grupo sócio caritativo, Secreta-
riado e Atelier do Tempo e do Saber), Celso Martins (Conselho Económico), 
Margarida Simões (equipas de acolhimento), Marta Farinha (Coros), Antó-
nio Relvão (Células paroquiais de evangelização), André Marques (Jovens). 
[#] CONVIDADOS DO PÁROCO: SJosé: Rui Vilão e Jorge Cotovio; SJBaptis-
ta: Domingos Xavier Viegas e Marta Neves. Maria Anjinho (não está ligada 
a nenhuma paróquia, mas é a responsável do Alpha jovens da Unidade Pas-
toral). A Comissão Permanente do Conselho Pastoral é constituída pelos 
seguintes membros: Pároco, Secretário (Jorge Cotovio) e vogais: António 
Relvão e Filia Ladeiras. Este Conselho é por 3 anos.



REFLEXÃO

Não separe o homem o que Deus uniu
Estamos a celebrar o 5º aniversário da Exortação Apostólica 

Amoris Laetitia (a Alegria do Amor) do Papa Francisco e, por 
causa disso, estamos a viver o ano da família. As leituras deste 
Domingo ajudam-nos a refletir sobre esta grande instituição de 
sempre que é a família. 

Numa reflexão homilética, não é possível tratar de uma forma 
abrangente um tema tão importante e por isso farei pouco mais 
do que a análise dos textos bíblicos.

Uma das situações onde se nota mais a mudança cultural do 
nosso tempo é na compreensão do casamento como lugar es-
tável da vivência da relação conjugal de um homem com uma 
mulher. Mesmo nos jovens cristãos que frequentam os grupos 
das nossas paróquias, muitos deles não vêm a necessidade do 
casamento como fundamental para a vivência dessa relação ou, 
se pensam nela, retardam-na para mais tarde, depois de se co-
nhecerem bem.  O casamento para toda a vida, já não é uma 
perspetiva para a esmagadora maioria dos jovens.  E penso que 
muitos deles nem sequer se interrogam sobre o que Deus diz so-
bre isso, pois o pensamento cultural que os envolve é tão forte 
e tão avassalador que lhes parece ser a resposta normal.  Como 
diz o Papa na Amoris Laetitia, «Muitos não sentem a mensagem 
da Igreja sobre o matrimónio e a família como um reflexo claro 
da pregação e das atitudes de Jesus, o qual, ao mesmo tempo 
que propunha um ideal exigente, não perdia jamais a proximi-
dade compassiva às pessoas frágeis como a samaritana ou a 
mulher adúltera.»  Ora, esta deve ser a atitude da Igreja. «Não 
podemos renunciar a propor o matrimónio, para não contradi-
zer a sensibilidade atual, para estar na moda, ( …) estaríamos a 
privar o mundo dos valores que podemos e devemos oferecer» 
(…) É-nos pedido um esforço mais responsável e generoso que 
consiste  em apresentar as razões e os motivos para se optar 
pelo matrimónio e pela família, de modo que as pessoas este-
jam melhor preparadas para responder à graça que Deus lhes 
oferece». (AL, 35)

As leituras deste Domingo convidam-nos a ir ao princípio, 
onde tudo começou, ao projeto divino da criação, ao plano de 
felicidade que Deus pensou para a humanidade. E nesse plano 
está o casal humano e afamília. Olhemos um pouco para as lei-
turas.

Deus criou o ser humano à sua imagem; homem e mulher o criou
A 1ª leitura situa-nos nos primeiros capítulos do 1º livro da 

Bíblia, o Génesis, um livro que faz parte daquilo a que se cha-
ma «sabedoria», quer dizer, não é história, mas reflexão. No 2º 
século antes de Cristo, provavelmente na corte de Salomão, um 
teólogo sentia-se inundado de questões: «Porquê a morte? Por-
quê o sofrimento? Porquê as dificuldades no casal? E todas as 
dificuldades com as quais nos enfrentamos tantas vezes - Para 
responder, ele contou uma história como Jesus contava parábo-
las. O autor não é um cientista, é um crente. Ele não pretende 
responder-nos ao quando e ao como da criação: Ele diz o sen-
tido, o projeto de Deus. A parábola de hoje tenta compreender 
e situar a relação conjugal no plano de Deus. E como todas as 
histórias e parábolas, ele emprega imagens: o jardim, o sono, o 
lado. Sob estas imagens prefigura-se uma mensagem para to-
dos os tempos e para toda a humanidade em geral. A expressão 
Adão quer dizer terreno, feito do pó, não é um nome pessoal.

E qual a mensagem teológica deste texto?
Resumo-a em 4 pontos:
1º: A mulher faz parte da criação desde a origem (o que na 

Mesopotâmia não era evidente). Ela é um dom de Deus e o ho-
mem não pode ser feliz sem ela nem a humanidade ser com-
pleta. 

2º: O projeto de Deus é a felicidade do homem. A expressão: 
“não é bom que o homem esteja só”, significa que Deus procura 
a alegria e felicidade de cada pessoa.

3º: É uma afirmação muito importante e inovadora na Bíblia: a 
sexualidade é boa pois faz parte do projeto de Deus. É um dado 
muito importante para a felicidade do homem e da mulher. 

4º: O ideal proposto ao casal humano não é o domínio de um 
sobre o outro, mas a igualdade no diálogo; e quem diz diálogo, 
diz ao mesmo tempo distância e intimidade. 

No evangelho colocam uma pergunta a Jesus sobre o divórcio 
e Jesus condu-los ao plano original de Deus que é narrado na 
1ª leitura: «Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, 
homem e mulher os criou.» A verdadeira vocação do casal é ser 
imagem de Deus e é porque são imagem de Deus que «o ho-
mem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher e serem um 
só». Se o casal humano é imagem de Deus deve ser indivisível e 
indissolúvel e Jesus tira a conclusão lógica: «O que Deus conce-
beu na unidade não o separe o homem».

O divórcio é, pois, contra a vontade de Deus. Este é o ideal irre-
nunciável, mas quando se vive na realidade concreta, por causa 
da dureza do nosso coração e da nossa fragilidade, muitas vezes 
não se consegue o ideal. Não podemos condenar ninguém por 
não conseguir viver esse ideal, que noutros campos, nós tam-
bém não conseguimos. Daí o Papa Francisco com a publicação 
da Amoris Laetitia ter aberto a porta à possibilidade de uma ple-
na integração na comunidade cristã, incluída a comunhão euca-
rística, a casais que tendo falhado o primeiro casamento e con-
traindo um segundo pelo civil, testemunham uma estabilidade 
na sua relação conjugal da qual nasceram filhos, e tudo parece 
que este casamento é para durar. Na nossa UP já vários casais 
têm feito com o sacerdote um tempo de acompanhamento e 
discernimento até ao dia em que começam a comungar. 

Mas, é verdade que viver uma relação a dois não é fácil. Por 
isso, os discípulos dizem a Jesus: “Se é assim tão difícil o casa-
mento, vale mais nem se casar”- é a conclusão de muitos jovens 
e, por isso, optam por não se comprometerem no casamento. 
Vão vivendo a prazo, até que der, em vez do clássico «até que a 
morte nos separe». Mas pode o amor conceber a sua existência 
a prazo? Carolina Deslandes, na sua canção «a vida toda», canta 
como refrão: “Ali, eu soube que era amor para a vida toda, que 
era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida 
toda”. Mas, como disse, mesmo se esse é o desejo dos amantes, 
se a realidade da construção da unidade num casal fosse fácil 
a questão do divórcio não se colocava. E se sempre foi difícil, 
hoje, por causa da mentalidade de hoje, é mais difícil.   Vivemos 
numa cultura que se centrou no indivíduo, e o casal são dois. 
Isso dificulta logo a convivência.  Só pela graça de Deus se pode 
entrar no mistério do amor e das suas exigências. Entregues às 
nossas forças, não conseguimos responder ao desígnio do cria-
dor. A palavra mistério (grega) diz-se em latim sacramento. O 
sacramento do matrimónio é o dom da graça de Deus para o 
casal se amar com o amor vitorioso de Deus que é maior do 
que a morte. O matrimónio é infinitamente mais do que um ca-
samento civil na igreja, é um dom extraordinário da graça que 
os habilita a amarem-se de um amor que tudo vence em Cristo, 
mas, para que o sacramento do matrimónio seja eficaz, tem de 
ser celebrado e vivido na fé. Sem fé, o sacramento não funciona. 

Como é belo quando presidimos a uma celebração do matri-
mónio de um casal com fé!

Quanto ainda temos de caminhar na preparação dos noivos 
para o casamento! E no acompanhamento nos primeiros anos.

Na Unidade pastoral estamos a formar uma nova equipa de 
pastoral familiar para ir acompanhando a situação das famílias e 
proporcionar alguns instrumentos para ajuda dos casais nas di-
versas fases da sua caminhada: temos agendado um novo per-
curso de casamento conhecido por “ela e ele”, embora o nome 
tenha mudado para «curso de casamento», e queremos come-
çar, ainda este ano, o percurso para noivos que dura 8 semanas.

Com o percurso para noivos, queremos ajudá-los a prepara-
rem-se para o matrimónio.  Com o curso de casamento, dese-
jamos acompanhar os casais, casados, há pelo menos 5 anos.  
Com o curso “Amor e Verdade”, desejamos apontar o caminho 
sólido do enraizamento em Cristo do casal cristão para viverem 
a santidade na família.

Que a comunidade cristã toda se empenhe na oração e na 
ajuda que puderem ao casal e à família, tarefa difícil mas da qual 
não devemos desistir pela importância que tem para a felicida-
de de cada um, para a Igreja e para o bem da sociedade.


