
XXIX Domingo Comum 

Dia Mundial das Missões 
 

1ª LEITURA (Is 45) 

Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomou pela mão 

direita, para subjugar diante dele as nações e fazer cair as armas 

da cintura dos reis, para abrir as portas à sua frente, sem que 

nenhuma lhe seja fechada: «Por causa de Jacob, meu servo, e de 

Israel, meu eleito, Eu te chamei pelo teu nome e te dei um título 

glorioso, quando ainda não Me conhecias. Eu sou o Senhor e não 

há outro; fora de Mim não há Deus. Eu te cingi, quando ainda não 

Me conhecias, para que se saiba, do Oriente ao Ocidente, que 

fora de Mim não há outro. Eu sou o Senhor e mais ninguém».  

 

SALMO RESPONSORIAL  

Aclamai a glória e o poder do Senhor.  

 

 

 

 

 

2ª LEITURA (1 Tes 1) 

Paulo, Silvano e Timóteo à Igreja dos Tessalonicenses, que está em 

Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo: A graça e a paz estejam convosco. 

Damos continuamente graças a Deus por todos vós, ao fazermos 

menção de vós nas nossas orações. Recordamos a atividade da vossa 

fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em 

Nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus, nosso Pai. Nós 

sabemos, irmãos amados por Deus, como fostes escolhidos. O nosso 

Evangelho não vos foi pregado somente com palavras, mas também 

com obras poderosas, com a ação do Espírito Santo. 

 

 

EVANGELHO (Mt 22, 15–21) 

Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a 

maneira de surpreender Jesus no que dissesse. Enviaram-Lhe alguns 

dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-Lhe: 

«Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas, segundo a verdade, 

o caminho de Deus, sem Te deixares influenciar por ninguém, pois 

não fazes aceção de pessoas. Diz-nos o teu parecer: É lícito ou não 

pagar tributo a César?». Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: 

«Porque Me tentais, hipócritas? Mostrai-Me a moeda do tributo». 

Eles apresentaram-Lhe um denário, e Jesus perguntou: «De quem é 

esta imagem e esta inscrição?». Eles responderam: «De César». Disse

-lhes Jesus: «Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de 

Deus».  

 

Inauguração da parte nova do Lar – 16 de novembro 

16H00: na presença de algumas autoridades e dos utentes do Centro 

Social, far-se-á a bênção inaugural de uma parte do Centro Social que 

serviu outrora como ATL e que agora passou a ter mais 4 quartos. 

Não é ainda muito, mas melhora a capacidade do Lar em acolher 

mais idosos da paróquia. 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

Paróquia de S. João Baptista 
Horários das missas durante a semana: 19H00, exceto à segunda-

feira, que não há. 

Missa vespertina de sábado: 17H30 

Missas de Domingo: 10H45 e 21H15 

Cartório: Das 18H00 às 19H00 de terça a sexta. O pároco atende às 

quintas-feiras das 17 às 19, e em cada dia, meia hora antes da missa 

ou também depois da missa. Outros horários, a combinar 

pessoalmente com o pároco. 
 

Segunda-feira (23.10) 
21H30: Reunião com os Líderes das Células Paroquiais de 

Evangelização 
 

Terça-feira (24.10) 
21H00: Grupo de Oração Carismática (por já não caber em nenhuma 

das salas, passou a ser na igreja) 
 

Quarta-feira (25.10) 

8H00: Adoração todo o dia e toda a noite 
 

Quinta-feira (26.10) 
Adoração todo o dia 

21H00: Catequese de Adultos 
 

Sexta-feira (27.10) 
20H30: 4ª sessão Alpha Adultos 
 

Sábado (28.10) 

14H30: Ensaio do coro das crianças e do coro da missa das 10H45 
 

Domingo (29.10) 

Pastoral da Partilha 

10H45: Apresentação das Células à paróquia na missa 

 

Ministério de Escuta e de Intercessão 

A partir de hoje, domingo, começa a funcionar a seguir à missa das 

10H45. Todas as pessoas que estiverem a viver situações difíceis de 

sofrimento espiritual, psíquico ou físico podem dirigir-se a este grupo 

e pedir oração que será feita com eles e por eles. Um psicoterapeuta 

e um psicólogo clínico escutarão os casos que precisarem de um 

apoio mais técnico, se a pessoa o desejar. 

 

Adoração comunitária e intercessão pela vida apostólica da 

paróquia 

Na 3ª quarta-feira do mês, mas de dois em dois meses, haverá 

adoração comunitária para todos os grupos da paróquia, às 21H30. O 

primeiro destes encontros será a 15 de novembro. Rezar juntos une-

nos n’Aquele que é a fonte da nossa comunhão e fortalece-nos para 

a missão.  

 

Visite o site da paróquia 

Já deu conta de que o site da paróquia tem uma nova apresentação, 

muito mais bela e atraente? Visite-o emparoquiasaojoaobaptista.net 
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Contactos: 
paroquiasaojoaobaptista.net; 239 405 706 
e-mail: igrejasaojoaobaptista@gmail.com 
 

igrejasaojose.com.pt; 239 712 451 
E-mail: igreja.s.jose@mail.telepac.pt 



Em conclusão, todas as leituras de hoje são um convite a não nos 

deixarmos escravizar por nenhum poder humano, pois só Deus é o 

Senhor. A adoração do único Deus permite-nos permanecer de 

coração livre em relação a todos os poderes que nos pretendem 

escravizar. 

Com o salmo de hoje cantamos «Dai ao Senhor, ó família dos povos, 

dai ao Senhor glória e poder. Dai ao Senhor a glória do seu nome» e, 

com o profeta Isaías, afirmamos toda a solenidade: «Eu sou o Senhor e 

não há outro; fora de Mim não há Deus. Eu sou o Senhor e mais 

ninguém». «Eu sou o Alpha e o Ómega, o Princípio e o Fim de todas as 

coisas». Os primeiros cristãos eram mortos por recusar dobrar o joelho 

diante da imagem do imperador que tinha pretensão de ser Deus. E 

nós? Quais são os ídolos diante de quem nos dobramos? Quem ocupa 

o lugar central no nosso coração? Demos a Deus a glória, a honra, e a 

adoração que Lhe pertence, para que possamos livremente servir o 

mundo que também é de Deus e não de César? 

 

Oração 

Pai Santo, estava a pensar que cumprir os meus deveres cívicos na 

retidão e na honestidade é tão difícil como cumprir os meus deveres 

religiosos, mas depois pus-me a pensar se havia «dois deveres» ou se 

afinal o dever era só um! Se és Tu que me dizes que «devo dar a César 

o que é de César», então esse dever é religioso porque és Tu que mo 

mandas.  

Pai, todas as criaturas Vos obedecem no misterioso enredo das 

vontades livres dos homens; 

Fazei que nenhum de nós abuse do seu poder,  

Mas que toda a autoridade sirva para o bem de todos, 

conforme o Espírito e a Palavra do Vosso Filho  

e a humanidade inteira Vos reconheça  

como o único Deus. 

Amen. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
VIDA DA UNIDADE PASTORAL 

 

Paróquia de S. José 
Missas todos os dias, durante a semana, às 8H30 e 19H00 
Missa vespertina: sábado, 19H00 
Domingos: 8H30; 10H00; 11H00, 12H15; 19H00 
 

Segunda-feira (23.10) 
18H40: Reunião de preparação para o crisma no Centro Juvenil com a 

presença do pároco. 
 

Quarta-feira (25.10) 
21H00: Adoração do Santíssimo Sacramento. (Animada pelos 

Vicentinos da paróquia). Vinde adoremos o Senhor! 
 

Quinta-feira (26.10) 

16H00: Reunião da Direção do Centro Social de S. José 

21H15: Reunião da Comissão Permanente 
 

 

Comemorações em S. José 

dos 130 anos do nascimento do P. Américo Aguiar – 28 de outubro 

21:00: Salão paroquial 

- Colóquio: «Padre-Pai Américo-130º aniversário (1887-2017)» 

- Causa de canonização do Servo de Deus Padre Américo, por 

Monsenhor Dr. Arnaldo Pinto Cardoso, Postulador da Causa da 

Canonização 

- «Padre Américo: Artista da Palavra e das palavras», pelo professor 

Doutor Henrique Manuel Pereira, da Universidade Católica do Porto. 
 

29 de Outubro (continuação das Comemorações) 

Estará entre nós a obra do Gaiato, do Padre Américo, como já é 

habitual em cada ano. O Padre Manuel do Gaiato presidirá às missas 

desse domingo. 

 

Meditando a Palavra 

 A máxima que o Evangelho de hoje nos apresenta, «Dai a César o que 

é de César e a Deus o que é de Deus», deve ser a mais conhecida e 

repetida por toda a gente, mas sem lhe perceber o significado 

profundo e, muitas vezes, tentando manipulá-la a seu proveito. 

A 1ª leitura ajuda-nos a compreender melhor o significado da resposta 

de Jesus no evangelho. Entremos na questão posta a Jesus pelos 

fariseus: «Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas, segundo a 

verdade, o caminho de Deus, sem te deixares influenciar por ninguém, 

pois não fazes aceção de pessoas». Jesus percebe bem aquele elogio, 

que é verdadeiro, mas vai, porém, cheio de malícia. Pretendem lançar-

Lhe uma cilada. Por isso, começa por lhes chamar: «hipócritas». «É 

lícito ou não pagar tributo a César?» É permitido ou proibido? 

Esperavam uma resposta ao «permitido-proibido», na qual muitas 

vezes nos fechamos. Ora, nós vivemos na fé e no amor e, quando se 

vive assim, não há respostas rígidas medidas a metro. Não há medida 

para quem ama. Esse tipo de perguntas é próprio de quem procura os 

mínimos para cumprir a lei. 

Mas Jesus aproveita a pergunta para os obrigar a refletir. «Dar a César 

o que é de César» significa reconhecer a autonomia das realidades 

terrestres proclamada pelo Concílio Vaticano II. Significa aceitar a lei da 

incarnação e das mediações humanas. É aceitar o caminho que nos 

permite, num justo comportamento em relação a César, de poder dar 

a Deus o que é de Deus, quer dizer, a totalidade do homem. Isto é, o 

homem só pertence a Deus, pois Ele é o seu criador e Senhor; mas o 

seu serviço a Deus passa pela construção do mundo como cidadãos, 

cumprindo todas as leis estabelecidas, como aliás Jesus fez. Jesus deu a 

Deus tudo, mas obedeceu aos poderes instituídos em tudo o que não 

ia contra a vontade do Pai. Jesus não contesta o poder de César, cuja 

sorte, como a de Ciro, está nas mãos de Deus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A máxima «dai a César o que é de César» fundamenta, pois, o 

comportamento leal do cristão para com a autoridade civil e a sua 

obrigação moral de participar ativamente na construção da cidade dos 

homens e na vida política, lugar excelente do exercício da caridade e 

do bem comum. 

O problema para o crente surge quando os poderes humanos, cedendo 

à grande tentação, têm a pretensão de sujeitar o homem e exigir deste 

uma obediência que vá contra Deus e contra a sua consciência. Ora, só 

Deus é Senhor e só Ele é digno da nossa entrega total. O homem não 

pertence a nenhum poder terreno. O imperador não pode impor-lhe 

opções e comportamentos contrários a Deus e à exigência de observar 

os Seus mandamentos. Quando isto acontece, o crente não só pode, 

mas deve desobedecer à autoridade civil. Um trabalhador da saúde 

não deve obedecer a quem lhe manda fazer um aborto, ou a quem, em 

nome da lei, o obrigasse a praticar a eutanásia. Um trabalhador de 

uma empresa não pode aceitar colaborar numa mentira que o patrão 

lhe exija fazer para ganhar mais dinheiro. 

«Dar a Deus o que é de Deus» significa dar-Lhe tudo, o nosso coração, 

o nosso tempo, o nosso louvor e a nossa adoração. Não damos a Deus 

o que Lhe pertence quando não o honramos com a missa dominical, 

com um tempo de oração, e com tudo que nos ajude a conhecer a 

palavra de Deus, para lhe sermos mais fiéis. Mas «dar a Deus o que é 

de Deus» consiste também «em dar a César o que é de César», pois 

servir a Deus é servir os homens na caridade e na justiça.  


