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LEITURA I ( Sab 7, 7-11 )
Orei e foi-me dada a prudência; implorei e veio a mim o 
espírito de sabedoria. Preferi-a aos ceptros e aos tronos e, 
em sua comparação, considerei a riqueza como nada. Não 
a equiparei à pedra mais preciosa, pois todo o ouro, à vista 
dela, não passa de um pouco de areia e, comparada com 
ela, a prata é considerada como lodo. Amei-a mais do que a 
saúde e a beleza e decidi tê-la como luz, porque o seu brilho 
jamais se extingue. Com ela me vieram todos os bens e, pe-
las suas mãos, riquezas inumeráveis.
SALMO RESPONSORIAL: 
Enchei-nos da vossa misericórdia: será ela a nossa alegria.
LEITURA II ( Hebr 4, 12-13 ) 
A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma es-
pada de dois gumes: ela penetra até ao ponto de divisão da 
alma e do espírito, das articulações e medulas, e é capaz de 
discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há 
criatura que possa fugir à sua presença: tudo está patente e 

descoberto a seus olhos. É a ela que devemos prestar contas. 

MELHOR EQUIPAMENTO MAIOR APROVEITAMENTO - o nosso 
pote está a ganhar: por pouco, mas está. Sempre que fizer compras 
no Pingo Doce da Quinta da Portela, por cada compra igual ou supe-
rior a 10€ recebe uma "moeda bairro feliz" - uma ficha de plástico 
- que à saída poderá colocar no pote B. Esta campanha permitir-nos-
-á comprar 2 arcas frigoríficas para o recém criado Centro Social de 
SJBaptista e que servirão para armazenar a comida que distribuímos 
semanalmente pelos mais necessitados. 
ALPHA ADULTOS - dia 8 foi a sessão de apresentação do percurso 
que efetivamente iniciará dia 15 em SJBaptista e dia 22 em SJosé. 
Ainda é possível inscrever-se em qualquer um deles. O link para ins-
crição está disponível em https://linktr.ee/sjbaptista
ALPHA JOVENS - começará a 18 Outubro e destina-se a jovens dos 
16 aos 20 anos. O link para inscrição em https://linktr.ee/sjbaptista

GRUPO DE ORAÇÃO - quarta-feira, dia 13, às 21h30.

PERCURSO S. JOSÉ - CATEQUESE DE ADULTOS - quinta-feira, dia 
14, às 21h30, por Zoom.

SJOSÉ - SALA DE ESTUDO - reabre dia 11. Os alunos com neces-
sidades económicas podem dirigir-se à secretaria da Igreja de S. 
José, ou contactar a professora Filomena pelo número 966651302 
se pretenderem apoio do ensino básico, ou a professora Rosa pelo 
número 967068689 se pretenderem apoio de disciplinas do ensino 
secundário.
EQUIPA DE PREPARAÇÃO PARA O BAPTISMO - há já 3 anos que 
uma equipa constituída pelo diácono Albano e por um casal assumiu 
o repto de fazer a preparação para o batismo dos pais e padrinhos 
que querem ser batizados na Unidade Pastoral. A preparação é feita 
em dois encontros, que se realizam na primeira e na segunda sexta 
feira de cada mês. Tem sido uma experiência muito apreciada pelos 
casais e, alguns deles, ficam abertos a  algumas propostas que lhes 
são feitas de continuar o caminho da fé ou fazendo a experiência 
Alpha ou inserindo-se de uma forma mais comprometida na comu-
nidade cristã. Para avaliação deste trabalho, para confraternização e 
também em gesto de gratidão à equipa, o pároco convidou-os a um 
jantar num restaurante local.
CAMINHADA SINODAL DA IGREJA UNIVERSAL - o Papa Francisco 
pretende que os sínodos na igreja não sejam tanto um evento de 
alguns dias e depois acabe, mas seja um processo contínuo. Ele quer 
ver a Igreja a caminhar junta - que é o que significa a palavra sínodo. 
Na igreja todos devem ter voz e participação. Por isso o tema geral 
do sínodo é: “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e mis-
são”.   A sinodalidade é expressão da verdadeira natureza da Igreja, 
povo de Deus chamados a caminhar juntos. No próximo Domingo 
dia 17, às 16h00, o nosso Bispo presidirá à celebração que assinala 
o início do caminho sinodal na sua fase Diocesana tal como determi-
nou o Papa Francisco 
para toda a Igreja.

ESCUTEIROS - estão a 
decorrer as inscrições 
no nosso agrupamen-
to, em SJosé. As ativi-
dades terão início no 
próximo sábado, dia 
16. Mais informações 
poderão ser obtidas 
por email: geral.347@
escutismo.pt

EVANGELHO ( Mc 10, 17-30 ) 
Naquele tempo, ia Jesus pôr-Se a caminho, quando um ho-
mem se aproximou correndo, ajoelhou diante d’Ele e per-
guntou- Lhe: «Bom Mestre, que hei-de fazer para alcançar a 
vida eterna?». Jesus respondeu: «Porque Me chamas bom? 
Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: 
Não mates; não cometas adultério; não roubes; não levan-
tes falso testemunho; não cometas fraudes; honra pai e 
mãe’». O homem disse a Jesus: «Mestre, tudo isso tenho 
eu cumprido desde a juventude». Jesus olhou para ele com 
simpatia e respondeu: «Falta-te uma coisa: vai vender o 
que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no 
Céu. Depois, vem e segue-Me». Ouvindo estas palavras, 
anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque 
era muito rico. Então Jesus, olhando à sua volta, disse aos 
discípulos: «Como será difícil para os que têm riquezas 
entrar no reino de Deus!». Os discípulos ficaram admira-
dos com estas palavras. Mas Jesus afirmou-lhes de novo: 
«Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus! É mais 
fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que 
um rico entrar no reino de Deus». Eles admiraram-se ainda 
mais e diziam uns aos outros: «Quem pode então salvar-
-se?». Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: «Aos ho-
mens é impossível, mas não a Deus, porque a Deus tudo é 
possível». Pedro começou a dizer-Lhe: «Vê como nós deixá-
mos tudo para Te seguir». Jesus respondeu: «Em verdade 
vos digo: Todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, ir-
mãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa 
do Evangelho, receberá cem vezes mais, já neste mundo, 
em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamen-
te com perseguições, e, no mundo futuro, a vida eterna». 



REFLEXÃO
A verdadeira Sabedoria que vem de Deus é aquela que nos 

ajuda a discernir e a escolher o caminho que nos leva a viver 
bem a vida dando atenção ao que é realmente importante e não 
nos deixarmos enganar pelo que, às vezes, pode ser mais sedu-
tor e mais fácil, mas que se torna enganoso e pouco ou nada 
frutuoso. O homem que se aproxima de Jesus e lhe pede ajuda 
para saber como alcançar a vida eterna já não tem o coração 
livre para escolher o melhor bem. Já estava aprisionado pela ri-
queza como o seu bem maior. Mas foi-se embora triste porque 
o dinheiro ou as riquezas enchem os bolsos, mas não enchem o 
coração de ninguém.

A verdadeira felicidade está em amar, em dar e em dar-se. É aí 
que se encontra a verdadeira sabedoria, bem mais preciosa que 
todos os bens deste mundo.

A missão da Igreja consiste em apresentar ao mundo o Evan-
gelho de Jesus que nos ajuda a ver os enganos a que somos le-
vados e a escolher o verdadeiro bem.

No sábado, várias pessoas da Unidade pastoral estiveram re-
unidas no aprofundamento da visão das paróquias e no estudo 
do plano pastoral que apresenta os objetivos pastorais para os 
próximos três anos.

A definição de uma visão para as paróquias foi um trabalho 
longo da Equipa de Animação Pastoral. 

O que é uma visão?                                   
Podemos defini-la como uma imagem do futuro dada por 

Deus que produz esperança e paixão nas pessoas. Formar uma 
visão é uma experiência espiritual e humana.

Uma visão é-nos dada sempre diante da insatisfação dos dis-
cípulos-missionários que amam a Igreja e que sentem que «isto 
podia ser melhor». Quando ouvimos o Papa Francisco, sentimos 
que ele tem uma imagem do futuro cheia de esperança para a 
Igreja e trabalha imenso para que ela se torne um dia realidade. 
S. Francisco de Assis ouviu um dia uma voz que lhe dizia: «Fran-
cisco, vai e reconstrói a minha igreja que, como vês, está em 
ruínas». Pensando que se tratava da igreja de S. Damião, em ruí-
nas, ele põe-se a construí-la, mas a voz de Deus no seu coração 
continuava a ressoar com o mesmo apelo. Francisco percebe 
então que a Igreja que está em ruínas não é a de S. Damião- 
essa seria fácil de reconstruir - mas é a igreja de Cristo. Francisco 
recebe então de Deus a imagem de uma igreja restaurada pela 
pureza do evangelho e pelo desprendimento e pela vivência da 
alegria e da fraternidade. E é a construção dessa imagem do fu-
turo que dará à sua vida uma paixão enorme que outros qui-
seram seguir. E quanto a Igreja foi restaurada e vivificada pela 
visão revolucionária de Francisco de Assis!

Na visão das paróquias da Unidade pastoral está a imagem 
atrativa e que produz entusiasmo em nós ao imaginarmos co-
munidades fraternas e acolhedoras, que tendo feito a experiên-
cia do encontro pessoal com Cristo, na força do Espírito Santo, 
se dispõem a servir a comunidade colocando ao serviço da mes-
ma os seus dons, talentos e bens, e todos a sentirem-se envia-
dos ao mundo para lhe levar o fermento do evangelho. “O ide e 
fazei discípulos”, é uma frase central desta imagem.

Na construção desta imagem há a ideia de processo, isto é, 
de etapas. A conversão pessoal e a mudança dos corações e das 
comunidades não acontece de repente; é um caminho às vezes 
lento que conduz de uma etapa à outra. 

No enunciado da visão de S. José, esta ideia de processo é 
bem evidente: Nascemos do encontro pessoal com Cristo, cres-
cemos na comunhão com Deus e com os irmãos, formamos dis-

cípulos que dão fruto pelo serviço e pela evangelização. 
Mas tanto a visão de S. José como a de S. João Baptista, que no 

fundo são a mesma, estão construídas sobre os cinco essenciais 
da vida cristã que são, de uma forma resumida os seguintes:

- A oração e os sacramentos que nos permitem viver em 
união com Deus crescendo na alegria e na esperança;

- A vida fraterna, que nos leva a juntarmo-nos à família de 
Deus e a tecer com ela laços de comunhão e de amor fraterno;

- A formação do discípulo, que nos transforma e nos torna 
adultos na fé;

- O serviço, que permite exercer os nossos dons e os nossos 
talentos ao serviço dos outros;

- A missão, que consiste no anúncio do amor de Deus àqueles 
com quem nos cruzamos no dia a dia. 

Um discípulo, ou um grupo de discípulos, ou uma comunida-
de, para estar em processo de crescimento precisa de vive equi-
libradamente estes cinco aspetos essenciais da vida cristã e, se 
deixa para trás algum, o corpo já não funciona bem. Sabemos 
que no corpo humano basta que um dente nos doa para que já 
não nos sintamos bem. 

Para realizar esta visão, construiu-se um plano, para três anos, 
estruturado sobre os 5 essenciais e que inclui os grandes ob-
jetivos e dinamismos do Plano Diocesano, voltado para os jo-
vens, mas vai além dele e propõe objetivos para o crescimento 
de todos. É difícil aqui na folha colocar esses objetivos e ações 
enumeradas, mas o Plano vai estar à disposição de todos online. 
Neste processo, por etapas, somos convidados a olhar para a 
situação de cada pessoa no seu caminho de fé e ver como as po-
demos ajudar a dar um passo em frente, passando para a etapa 
seguinte, até chegarem a discípulos-missionários. Na próxima 
semana apresentaremos esse processo.

Estes processos e etapas e tudo o mais que constitui o esforço 
humano vem tudo em segundo lugar em relação ao primado da 
graça. Só Deus converte, só Ele pode fazer com que os nossos 
pobres esforços humanos na construção da Igreja produzam al-
gum fruto, pois, como Ele disse: «Sem Mim nada podeis fazer». 
Por isso a adoração eucarística permanente nas nossas paró-
quias é tão importante, bem como todo o tipo de oração que fi-
zermos para que o reino de Deus cresça e os corações se abram 
à graça de Deus. Oremos uns pelos outros e peçamos a Deus pe-
los bons frutos da catequese familiar para que Deus abra o cora-
ção de pais e filhos e as famílias se tornem verdadeiros lares de 
amor onde Deus seja amado e reconhecido. Rezemos para que 
se levante na nossa Unidade Pastoral e em toda a Diocese um 
grande entusiasmo no trabalho com os adolescentes e jovens, 
primeiro objetivo do nosso plano, oremos também por todos 
os que trabalham com o primeiro anúncio da fé, como é o caso 
do percurso Alpha adultos e Alpha jovens, para que a luz divina 
ilumine os corações dos que aceitaram fazer essa experiência 
de fé. Oremos pelos que fazem um caminho de crescimento e 
enraizamento na fé, nas células paroquiais de evangelização, ou 
no percurso de catequese de adultos chamado S. José, ou no 
percurso bíblico que irá começar no Advento.

Oremos pelos que trabalham na Liturgia, servindo a comuni-
dade para que ela celebre bem a glória de Deus e possa «ver 
o invisível». Oremos pelos que servem no ministério do acolhi-
mento fraterno, para que sejam o rosto de Deus e da comuni-
dade que acolhe à porta da Igreja e dizem a todos a alegria de 
Deus e dos irmãos em acolhê-los na casa de todos, pois é a casa 
da família. 

Quando nos voltamos para Deus com fé, podemos ver os mi-
lagres da graça divina.


