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LEITURA I ( Jer 31, 7-9 )
Eis o que diz o Senhor: «Soltai brados de alegria por cau-
sa de Jacob, enaltecei a primeira das nações. Fazei ouvir os 
vossos louvores e proclamai: ‘O Senhor salvou o seu povo, 
o resto de Israel’. Vou trazê-los das terras do Norte e re-
uni-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. Eles 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».
SALMO RESPONSORIAL: 

O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo.
LEITURA II ( Hebr 5, 1-6 ) 
Todo 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. Ele pode 
ser compreensivo para com os ignorantes 
e os transviados, porque também ele está 
revestido de fraqueza; e, por isso, deve 
oferecer sacrifícios pelos próprios pecados 
e pelos do seu povo. Ninguém atribui a si 
próprio esta honra, senão quem foi chamado 
por Deus, como Aarão. Assim também, não foi 
Cristo que tomou para Si a glória de Se tornar 
sumo sacerdote; deu-Lha Aquele que Lhe dis-
se: «Tu és meu Filho, Eu hoje Te gerei», e como 
disse ainda noutro lugar: «Tu és sacerdote para 
sempre, segundo a ordem de Melquisedec». 

DIA MUNDIAL DAS MISÕES - neste Domingo o ofertório é para as 
missões. Da mensagem do Papa Francisco: O tema do Dia Mundial 
das Missões deste ano – «não podemos deixar de afirmar o que vimos 
e ouvimos» (At 4, 20) – é um convite dirigido a cada um de nós para 
cuidar e dar a conhecer aquilo que tem no coração. Esta missão é, e 
sempre foi, a identidade da Igreja: «ela existe para evangelizar». No 
isolamento pessoal ou fechando-se em pequenos grupos, a nossa vida 
de fé esmorece, perde profecia e capacidade de encanto e gratidão; 
por sua própria dinâmica, exige uma abertura crescente, capaz de 
alcançar e abraçar a todos.
ATENDIMENTO DE CONFISSÕES - TODAS AS QUINTAS - SJBap-
tista - Pe Jorge, das 16h às 17h; SJosé - Pe Francisco, das 15h às 17h.
GRUPO DE ORAÇÃO - quarta, às 21h30, em SJBaptista.
PERCURSO CATEQUÉTICO S. JOSÉ - quinta, às 21h30, online.
ALPHA - à sexta feira, em ambas as paróquias.
ALPHA ADOLESCENTES - ao sábado, em SJBaptista, para cerca de 
40 adolescentes do Say Yes (7º ao 10º ano).
ALPHA JOVENS - dia 18 foi o serão de apresentação: percurso ar-
ranca dia 1 Nov com cerca de 20 inscritos. Ainda é possível receber 
mais inscrições - link na LinkTree ( https://linktr.ee/sjbaptista )
CRISMA - dia 6 de Nov. às 16h00. Deve ser preenchido um boletim 
com os dados do crismando. Os padrinhos têm de ser crismados e 
trazer um comprovativo da sua paróquia. Vigília de oração presidida 
pelo Sr. Bispo, com confissões, dia 27 Out, às 21h00, na Sé Nova.
FERIADO DE TODOS OS SANTOS - 1 NOV - as missas terão os ho-
rários habituais de Domingo. 
COMEMORAÇÃO DOS FIEIS DEFUNTOS - 2 NOV - SJBaptista: Mis-
sa às 21h00; SJosé: Missa às 8h30 e 19h00
ASSEMBLEIA PAROQUIAL EM S. JOÃO BAPTISTA - terça-feira, 
dia 2 de novembro, às 21h45 a seguir à missa. Convidamos toda a 
paróquia para uma Assembleia Magna: pais da catequese, jovens, 
conselho económico e pastoral, catequistas, leitores, ministros da 
comunhão, células, Gasc, comissão para a construção do Centro pas-
toral, membros dos elos e da pastoral da partilha e todos o que têm 
participado em almoços e outros eventos de angariação de fundos; 
jovens e adolescentes. Que ninguém fique de fora. É muito impor-
tante estarmos quase todos pois queremos discutir a construção do 
Centro Pastoral e precisamos de ouvir toda a comunidade. Devemos 
caminhar juntos, em estilo sinodal como pede o Papa Francisco.
ALMOÇO DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS - SJBAPTISTA - 14 Nov 
em modalidade TakeAway ou presencial; bacalhau ou lombo; link 
para inscrições em https://linktr.ee/sjbaptista

EVANGELHO ( Mc 10, 46-52 ) 
Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó com os 
discípulos e uma grande multidão, estava um cego, cha-
mado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira do 
caminho. Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que pas-
sava, começou a gritar: «Jesus, Filho de David, tem pieda-
de de mim». Muitos repreendiam-no para que se calasse. 
Mas ele gritava cada vez mais: «Filho de David, tem pie-
dade de mim». Jesus parou e disse: «Chamai-o». Chama-
ram então o cego e disseram-lhe: «Coragem! Levanta-te, 
que Ele está a chamar-te». O cego atirou fora a capa, deu 
um salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: «Que 
queres que Eu te faça?». O cego respondeu-Lhe: «Mes-
tre, que eu veja». Jesus disse-lhe: «Vai: a tua fé te salvou». 
Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. 



REFLEXÃO
Andamos a aprofundar os 5 pontos essenciais para o cresci-

mento e formação dos discípulos e começámos a falar no da 
evangelização. No último Domingo, falámos do mandato do Se-
nhor de evangelizar, dos obstáculos que temos à evangelização e 
terminámos a reflexão a dizer: “Por isso, por amor das pessoas, 
e por obediência ao mandato do Senhor, devemos vencer as 
nossas resistências interiores e trabalharmos na Missão de fazer 
discípulos e ensiná-los a cumprir o que o Senhor nos mandou.” 
Para o evangelista Mateus, evangelizar é tocar os corações pelo 
anúncio da Boa Nova para que as pessoas se tornem discípulos 
de Jesus e vivam de acordo com os seus ensinamentos. 

1. O Evangelho de hoje situa-nos naquele momento charneira 
da passagem de alguém que já é crente mas ainda não é discípu-
lo, ao momento salvador do encontro pessoal com Jesus Cristo 
que o torna discípulo. Ora este momento é fundamental para a 
nossa vida e para a vida da comunidade cristã. 

2. O que é um discípulo? “Discípulo, é Aquele que encontrou 
Jesus pessoalmente, no seio da Igreja, que lhe entregou a sua 
vida, que tomou a decisão de viver segundo o Seu ensino, em 
todos os aspetos da vida. Um discípulo está, intencional e ativa-
mente, comprometido com um processo contínuo de aprendi-
zagem de Jesus e, inflamado com este encontro, partilha o Seu 
Caminho, Verdade e Vida com os outros.

Bartimeu já tinha alguma fé, e foi essa fé que o levou a gritar 
por Jesus. Mas ainda não é discípulo. Mas depois do encontro 
com Jesus que o curou, que o ergueu da tristeza, da cegueira e 
solidão, diz-nos o texto que «seguiu Jesus pelo caminho», quer 
dizer, tornou-se discípulo integrado numa comunidade. 

3. A decisão de ser discípulo comporta a entrega da sua vida 
a Jesus, o desejo de tudo fazer para viver a partir dos seus en-
sinamentos. Para isso, começa a participar em ações de forma-
ção cristã, a pôr em prática hábitos de oração, começa a sentir 
necessidade do alimento da Eucaristia e da graça do perdão 
sacramental, pois continua a ser pecador e a ter muitas falhas 
e quedas. Sente necessidade do encontro com outros cristãos, 
pois agora encontrou uma nova família para além daquela dos 
laços do sangue.

4. Quando muitos crentes se tornam discípulos, o rosto da 
paróquia muda completamente. O acolhimento, o nível de 
energia, o entusiasmo da fé, a vida de oração e de louvor 
da comunidade, o que os paroquianos pedem aos seus 
padres e outros responsáveis.  Os discípulos, porque têm 
fome de aprender mais sobre a sua fé, enchem todas 
as formações na paróquia e aproveitam as da Dioce-
se. Discípulos evangelizam porque têm boas notícias 
para partilhar. Discípulos partilham a sua fé com os 
seus filhos e fazem da família uma igreja doméstica. 
Discípulos cuidam dos pobres e preocupam-se com 
os assuntos da justiça. Discípulos assumem os ris-
cos do Reino de Deus.

5. É esta a nossa visão: formar discípulos missionários 
que nascem do encontro pessoal com Cristo…”

Disse na semana passada que há no mundo dois tipos de pa-
róquias: paróquias de manutenção e paróquias missionárias. 
Aquelas vão definhando e desaparecendo, enquanto que as que 
põem em prática o mandato de Jesus de fazer discípulos, cres-
cem.

6. Como fazer isto?  Através de várias etapas que apresentarei 
para a semana.

Perguntemo-nos em que situação cada um se sente? Cren-
tes em Deus ou, mais ainda, já discípulos? Isto é, já to-

mámos a decisão firme de entregar a nossa vida ao Se-
nhor vivendo segundo os seus ensinamentos em todos 
os aspetos da vida?  Lembramo-nos de algum momento 
charneira onde houve uma viragem? Uma decisão por 

Cristo, por colocá-lo no centro da nossa vida e co-
meçámos a levar a oração a sério, a ir a encontros 

de formação da fé, a participar alegremente na 
Eucaristia e a esforçar-me para viver de acordo 
com o evangelho?

Deixemos que o Senhor nos olhe fixamente 
como olhou Bartimeu e nos diga todo o amor 
que tem por nós. Se Ele nos chama para Ele e 
a segui-lo é porque quer fazer-nos seus amigos, 
como disse aos primeiros discípulos: «Já não 

vos chamo servos mas amigos”. 


