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LEITURA I ( Dan 12, 1-3 )
Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande chefe dos Anjos, 
que protege os filhos do teu povo. Será um tempo de an-
gústia, como não terá havido até então, desde que existem 
nações. Mas nesse tempo, virá a salvação para o teu povo, 
para aqueles que estiverem inscritos no livro de Deus. Mui-
tos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a 
vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Os 
sábios resplandecerão como a luz do firmamento e os que 
tiverem ensinado a muitos o caminho da justiça brilharão 
como estrelas por toda a eternidade.
SALMO RESPONSORIAL: 
Defendei-me, Senhor: Vós sois o meu refúgio.

LEITURA II ( Hebr 10, 11-14.18 ) 
Todo o sacerdote da antiga aliança se apresenta cada dia para 
exercer o seu ministério e oferecer muitas vezes os mesmos 
sacrifícios, que nunca poderão perdoar os pecados. Cristo, ao 
contrário, tendo oferecido pelos pecados um único sacrifício, 
sentou-Se para sempre à direita de Deus, esperando desde en-
tão que os seus inimigos sejam postos como escabelo dos seus 
pés. Porque, com uma única oblação, tornou perfeitos para 
sempre os que Ele santifica. Onde há remissão dos pecados, já 
não há necessidade de oblação pelo pecado. 

DIA MUNDIAL DOS POBRES - este Domingo, 14 de Nov., por ini-
ciativa do Papa Francisco, celebramos o 5º Dia Mundial dos Pobres.
Escreveu o Papa Francisco: “Se quisermos realmente encontrar Jesus 
Cristo, devemos tocar Seu corpo na pessoa dos pobres sofredores”. 
De fato, desenvolver uma cultura de encontro é um tema-chave do 
pontificado do Santo Padre; dar testemunho contra a cultura do des-
carte, do desperdício e da indiferença, que exclui os seres humanos, 
considerados improdutivos ou inúteis”. O tema do Dia Mundial dos 
Pobres deste ano é «Sempre tereis pobres entre vós», extraído das 
palavras de Jesus em Betânia, pouco antes da sua Paixão. Este episó-
dio é descrito pelos evangelistas Mateus, Marcos e João, onde Jesus 
diz que devemos trabalhar para aliviar a pobreza.  O diretor da Cari-
tas, Raymond Friel, recorda que enquanto Marcos afirma: “Jesus diz 
que, se quisermos, podemos ser gentis com os pobres”; João acres-
centa: “Judas opôs-se ao uso de um perfume caro para ungir o corpo 
de Jesus, mas São João deixa claro que Judas não amava os pobres e 
era um ladrão, porque roubava da caixa da comunidade”.
DEDICAÇÃO DA IGREJA CATEDRAL - terça, dia 16, 19h00, será ce-
lebrada missa solene na Sé Velha, presidida pelo nosso bispo.
FIM DE SEMANA ALPHA - no próximo fim de semana, os participan-
tes do percuso Alpha Adolescentes e do Alpha adultos de SJBaptista 
terão o chamado fim de semana: rezemos pelos seus bons frutos. 
C. VICENTINAS/CENTRO ACOLHIMENTO JPII - o proximo peditó-
rio será dias 20 e 21. Uma vez mais apelamos e agradecemos a gene-
rosidade de todos os que se preocupam com os nossos irmãos mais 
necessitados. Que Deus vos abençoe!
RETIRO DE ADVENTO - 4 Dez, com o bispo de Viseu. As inscrições 
poderão ser feitas online (link na LinkTree) ou na secretaria.
PERCURSO BÍBLICO - 24 Nov - semana que vem - será a primeira 
sessão. Já se inscreveu?
JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE - é já no próximo Domingo, 
21, em Pombal, no Pavilhão das Actividades Económicas, das 14h30 
às 17h00. Todos os jovens são convidados a participar.

EVANGELHO ( Mc 13, 24-32 ) 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Naque-
les dias, depois de uma grande aflição, o sol escurecerá e a 
lua não dará a sua claridade; as estrelas cairão do céu e as 
forças que há nos céus serão abaladas. Então, hão-de ver 
o Filho do homem vir sobre as nuvens, com grande poder 
e glória. Ele mandará os Anjos, para reunir os seus eleitos 
dos quatro pontos cardeais, da extremidade da terra à ex-
tremidade do céu. Aprendei a parábola da figueira: quan-
do os seus ramos ficam tenros e brotam as folhas, sabeis 
que o Verão está próximo. Assim também, quando virdes 
acontecer estas coisas, sabei que o Filho do homem está 
perto, está mesmo à porta. Em verdade vos digo: Não pas-
sará esta geração sem que tudo isto 
aconteça. Passará o 
céu e a terra, mas 
as minhas pala-
vras não passa-
rão. Quanto a 
esse dia e a essa 
hora, ninguém os 
conhece: nem os 
Anjos do Céu, nem 
o Filho; só o Pai». 



REFLEXÃO

Brilharão como estrelas por toda a eternidade 
os que tiverem ensinado o caminho para Deus.

Começámos a formação a propósito do plano pastoral no Do-
mingo 28º do Tempo Comum. Apresentámos a visão da Unidade 
Pastoral definindo visão como “uma imagem do futuro dada por 
Deus que produz esperança e paixão nas pessoas.” 

Uma visão é-nos dada diante da insatisfação dos discípulos-
-missionários que amam a Igreja e que sentem que «isto podia 
ser melhor». Na visão das paróquias da Unidade Pastoral, está 
a imagem atrativa e que produz entusiasmo em nós ao imagi-
narmos comunidades fraternas e acolhedoras, que, tendo feito a 
experiência do encontro pessoal com Cristo, se dispõem a servir 
a comunidade colocando ao serviço da mesma os seus dons, ta-
lentos e bens, e todos a sentirem-se enviados 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 co-
munidades não acontecem 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, crescemos 
na comunhão com Deus e com os irmãos, formamos discípulos 
que dão fruto pelo serviço e pela evangelização. 

A de S. João Baptista, dita com outras palavras, tem o mesmo 
sentido: Somos uma comunidade orante e acolhedora, enraizada 
em Cristo que serve e anuncia o evangelho para a transformação 
do mundo. 

Se quiséssemos resumir num lema ainda mais curto, diríamos 
simplesmente que o nosso lema é o mandato de Jesus: «Fazei 
discípulos-missionários».

Para fazer comunidades de discípulos, apresentámos os 5 pila-
res necessários que são: 

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

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

- A comunidade e 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, que nos transforma e nos torna adultos na fé.
- O culto divino, a oração e os sacramentos, que nos permitem 

viver em união com Deus, crescendo na sua graça.
Como os sistemas do corpo humano, embora autónomos, es-

tão todos interligados de tal forma que, se um não funciona bem, 
é todo o corpo que fica doente, assim cada um destes aspetos é 
essencial para o bom crescimento do discípulo e de uma comuni-
dade de discípulos.  Por isso, o Plano pastoral foi construído sobre 
estes 5 pontos essenciais. 

No 29º Domingo comum, começámos a desenvolver o primei-
ro essencial, a evangelização. Lembrámos que a evangelização é 
a missão essencial da Igreja, a razão pela qual Jesus a fundou e 
lhe deu o Espírito Santo. Apresentámos 3 razões fundamentais 
pelas quais devemos evangelizar: a primeira por obediência ao 
mandato de Jesus; a segunda, porque o mundo tem uma extre-
ma necessidade de conhecer Jesus como salvador, mesmo que o 
não saiba; e a terceira, porque «não podemos calar o que vimos 
e ouvimos». 

Lembrámos também os obstáculos à evangelização e as resis-
tências que vivemos que nos dificultam a tarefa evangelizadora:

1ª Não fomos formados para isso,

2º Confusão entre evangelização e proselitismo
3º A cultura laicista fez da religião uma questão íntima, de tal 

forma que evangelizar parece ser um violentar as consciências. 
Não se trata no entanto de impor, mas de propor.

No 30º Domingo do tempo Comum, a propósito da cura do 
cego Bartimeu, apresentámos um esquema de compreensão do 
processo de formação dos discípulos-missionários. No evangelho, 
aparece frequentemente Jesus a andar com os doze, outros dis-
cípulos e, depois, a multidão. Esta ainda não deu o passo para o 
discipulado. O evangelho apresenta-nos aquele momento central 
em que Bartimeu, que era membro da multidão, passa a ser dis-
cípulo porque teve um encontro pessoal com Jesus, que o salvou. 
Este encontro salvador muda a vida da pessoa e leva-a a tomar 
a decisão de se tornar discípula de Jesus. Bartimeu levantou-se e 
seguiu Jesus. No entanto, há ainda várias etapas a percorrer até 
se ser um discípulo maduro na fé. Lembrámos na altura o que era 
um discípulo: “Discípulo, é Aquele que encontrou Jesus pessoal-
mente, 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 ativamente, comprometido 
com um processo contínuo de aprendizagem de Jesus e, inflama-
do com este encontro, partilha-o com outros.”

No 31ª Domingo do tempo Comum, apresentámos o caminho 
por etapas que a paróquia propõe a quem quer caminhar na fé e 
crescer como discípulo. Numa comunidade cristã, não estão to-
dos no mesmo ponto do caminho: uns estão a começar, outros já 
têm uma história de fé. O esquema que apresentámos vai desde 
o princípio, de quem começa, até à maturidade espiritual. Pode-
mos ver o esquema no Plano Pastoral que está à disposição de 
todos no site das respetivas paróquias da Unidade Pastoral.

Finalmente, no Domingo passado, perguntámos: Como come-
çar a evangelizar? 

Primeiro: Tomar a decisão de viver em estado de missão evan-
gelizadora, aproveitando as ocasiões que surgem tantas vezes 
nas conversas com os outros, gerando assim a cultura de convite.

Segundo: Rezar pela ação evangelizadora da paróquia para que 
tudo o que se faz tenha um propósito evangelizador e dê frutos 
nos corações das pessoas. Orar pelos percursos Alpha, pelas célu-
las, pela catequese, pelos adolescentes e pelos jovens, pelos que 
servem na Liturgia, etc. 

Terceiro: Praticar um acolhimento de excelência nas reuniões 
da comunidade, tanto nas missas como nos outros encontros. E, 
se há uma equipa para o acolhimento, todos podemos fazer a 
nossa parte. Mas, também a forma como participamos na Euca-
ristia pode ser evangelizadora. Uma comunidade que participa 
com alegria e entusiasmo na missa transmite por esse facto uma 
mensagem de fé e alegria que os outros captam.

Esta mudança de mentalidade leva tempo e não se faz num dia. 
O convite que vos fazemos hoje é a manifestardes a vossa vonta-
de de ajudar a criar esta cultura evangelizadora na paróquia e a 
fazê-lo através de um gesto ritual semelhante ao que fazemos na 
Vigília pascal. O sacerdote acende a vela no círio e passa-a a duas 
pessoas, que passam a sua luz a várias outras numa multiplica-
ção exponencial. Ao mesmo tempo, a luz que brilha lembra-nos 
a frase da primeira leitura de hoje: "Os que tiverem ensinado a 
muitos o caminho da justiça brilharão como estrelas por toda a 
eternidade."

Quando partilhamos a fé com outros ou os convidamos para 
lugares onde possam ouvir a Palavra de Deus, estamos a ensi-
nar o caminho da justiça e brilharemos como estrelas por toda a 
eternidade.

Interrompemos agora essa formação para nos centramos na 
Liturgia do Advento e, depois, quando voltarmos ao Tempo Co-
mum, recomeçaremos com o segundo Pilar da Formação dos dis-
cípulos: o serviço.


