
 

XXX Domingo Comum 
 

1ª LEITURA (Ex 22) 

Eis o que diz o Senhor: «Não prejudicarás o estrangeiro, nem o 

oprimirás, porque vós próprios fostes estrangeiros na terra do 

Egipto. Não maltratarás a viúva nem o órfão. Se lhes fizeres algum 

mal e eles clamarem por Mim, escutarei o seu clamor; inflamar-se

-á a minha indignação e matar-vos-ei ao fio da espada. As vossas 

mulheres ficarão viúvas, e órfãos os vossos filhos. Se emprestares 

dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que vive junto de ti, 

não procederás com ele como um usurário, sobrecarregando-o 

com juros. Se receberes como penhor a capa do teu próximo, 

terás de lha devolver até ao pôr do sol, pois é tudo o que ele tem 

para se cobrir, é o vestuário com que cobre o seu corpo. Com que 

dormiria ele? Se ele Me invocar, escutá-lo-ei, porque sou 

misericordioso».   

 

SALMO RESPONSORIAL  

Eu Vos amo, Senhor: sois a minha força.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª LEITURA (1 Tes 1) 

Irmãos: Vós sabeis como procedemos no meio de vós, para vosso 

bem. Tornastes-vos imitadores nossos e do Senhor, recebendo a 

palavra no meio de muitas tribulações, com a alegria do Espírito 

Santo; e assim vos tornastes exemplo para todos os crentes da 

Macedónia e da Acaia. Porque, partindo de vós, a palavra de Deus 

ressoou não só na Macedónia e na Acaia, mas em toda a parte se 

divulgou a vossa fé em Deus, de modo que não precisamos de falar 

sobre ela. De facto, são eles próprios que relatam o acolhimento que 

tivemos junto de vós e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para 

servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos Céus o seu Filho, a 

quem ressuscitou dos mortos: Jesus, que nos livrará da ira que há de 

vir.  

 

EVANGELHO (Mt 22, 34-40) 

Naquele tempo, os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar 

os saduceus, reuniram-se em grupo, e um doutor da Lei perguntou a 

Jesus, para O experimentar: «Mestre, qual é o maior mandamento da 

Lei?». Jesus respondeu: «‘Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu 

coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito’. Este é o 

maior e o primeiro mandamento. O segundo, porém, é semelhante a 

este: ‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’. Nestes dois 

mandamentos se resumem toda a Lei e os Profetas».  

 

Paróquia de S. José 
 

Quarta-feira (01.11) - Dia de Todos os Santos 
Missas nos horários habituais de Domingo 

21H00: Adoração animada pelo ASJ 
 

Sexta-feira (03.11) 
19H30: Encontro de preparação semanal para pais e padrinhos para 

toda a Unidade Pastoral (Sala de Reuniões de S. José) 

Sábado (04.11) 

16H00: Reunião do Secretariado Paroquial de Coordenação da 

Catequese 
 

Domingo (5.11) 

11H00: Festa do Acolhimento das crianças do 1º ano na missa. 
 

Reunião Geral de todos os Grupos da Paróquia—8 de novembro 

Catequistas, Ministros da Liturgia, responsáveis dos coros e membros 

dos mesmos, responsáveis dos escuteiros, do ASJ, do crisma, do 

Centro de Acolhimento João Paulo II, Mensagem de Fátima, 

Catequese de Adultos, Vicentinos, Conselho Económico, Conselho 

Pastoral, Apostolado da Oração, Comissão da Capela do Chão do 

Bispo; se esqueci algum um, peço desculpa, mas está convidado em 

1º lugar. 
 

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

Paróquia de S. João Baptista 
 

Terça-feira (31.10) 
19H00: Missa vespertina de Todos os Santos 
 

Quarta-feira (01.11) - Solenidade de Todos os Santos 

Não haverá Adoração Eucarística. 

Missas nos horários habituais, exceto a das 21H15 que, como é 

habitual nos feriados, não há. 
 

Quinta-feira (02.11) - Comemoração dos Fiéis Defuntos  
Adoração eucarística das 8H00 às 21H00 

Missa pelos fiéis defuntos às 21H15 

Oração de Misericórdia no final da missa, das 22H00 às 23H00 
 

Sexta-feira (03.11) 
20H30: 5ª sessão Alpha  
 

Sábado (04.11) - Cinema em Família 

21H00: A Equipa Paroquial de Pastoral da Família, à semelhança do 

ano anterior, convida as famílias para o cinema com pipocas e outras 

surpresas. Será na igreja de S. João Baptista (multiusos). No ano 

passado, o espaço ficou quase cheio e a experiência foi muito 

agradável. No final, há um pequeno debate sobre o filme. 
 

Ministério de Escuta e de Intercessão 

Está 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.  
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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 



Ao falar do amor a Deus, Jesus não está a pensar em sentimentos ou 

emoções que podem brotar do nosso coração. Amar ao Senhor com 

todo o coração é reconhecer Deus como Fonte última da nossa 

existência e mostrar esse amor no rosto visível e encarnado dos 

irmãos.  

Deus, incarnando na história e tendo-se feito homem, não deixa que o 

nosso amor fique nas nuvens ou no etéreo. «Nós amamos a Deus se 

amamos os irmãos». E “quem diz que ama a Deus que não vê e não 

ama os irmãos que vê, é mentiroso e a verdade não está n’Ele.” O 

cristão que ama, ama a partir de Deus e do amor que d’Ele recebe, pois 

«o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo 

que nos foi dado». 

Jesus, na última Ceia, deixa-nos o mandamento novo. O que tinha de 

novo é o «como eu vos amei» Olhando para a forma como Jesus nos 

amou, fazendo-se servo, humilde, perdoando até morrer por nós, 

temos o modelo do verdadeiro amor. 

Jesus quer que a sua Igreja seja uma comunidade que viva o seu 

mandamento novo e que mostre ao mundo que o amor é possível 

apesar da fraqueza e do pecado dos seus discípulos. 

Por isso, a paróquia deve ser uma comunidade de serviço no amor 

fraterno. Os grupos que a compõem devem amar-se, interessar-se uns 

pelos outros e não viverem de costas voltadas uns para os outros. 

Os Atos dos Apóstolos dizem-nos que os cristãos eram assíduos à 

comunhão fraterna e viviam unidos. 

No dia 8 de novembro, convido todos os grupos e movimentos de S. 

José para as 21H00, na hora de Adoração, para rezarmos juntos e para 

uma pequena reflexão e partilha sobre a comunhão na diversidade. 

Um encontro semelhante terá lugar, de dois em dois meses, à quarta-

feira, a começar a 15 de Novembro, na paróquia de S. João Baptista, 

para os diferentes grupos desta comunidade. O mandamento do amor 

deve começar a ser vivido pelos que estão na animação e liderança da 

comunidade e vai-se alargando a todos. O amor deve começar nos 

irmãos e estender-se para fora. Se não praticamos a caridade em casa, 

é difícil depois acreditarem em nós. Jesus disse. «É por este sinal que 

todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos 

outros». Se não há, entre nós, sinais e gestos de caridade e comunhão 

fraterna, quem vai acreditar na nossa palavra? 

A beleza da Igreja está na experiência que faz do amor de Deus. «Nós 

conhecemos e acreditamos no amor que Deus nos tem», e na resposta 

a esse amor manifestado na caridade para com os irmãos. Que a nossa 

comunidade resplandeça o amor de Deus no amor dos irmãos a 

começar pelos mais comprometidos. 

 

Oração 

Pai bondoso e cheio de amor para com todos 

Cujo amor nunca se cansa nem se esgota. 

É bom saborear a tua bondade infinita e contemplar, com admiração, 

Todas as coisas que criaste por amor. 

Pai Santo, és a defesa mais segura dos pobres e dos humildes, 

Concede-nos um coração livre de todos os ídolos,  

Para Vos servirmos unicamente a Vós e aos irmãos 

Segundo o Espírito do Teu Filho 

Fazendo do Seu mandamento Novo a única lei da vida. 

Que a  Igreja do Teu Filho, que tanto amas, saiba resplandecer  

O amor, como sinal de que somos Seus discípulos. Amen. 

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

VIDA DA UNIDADE PASTORAL 
 

Retiro Espiritual de Advento: 1 de dezembro. 

Aberto a toda a Unidade Pastoral. Será na igreja de S. João Baptista, na 

Quinta da Portela, orientado pelo Pe. Doutor Diamantino Duarte, da 

Diocese de Lamego. Começará às 10H00 e terminará com a missa às 

17H30. O almoço será partilhado. 

 

No próximo Domingo, o ofertório das missas reverte a favor das 

Meditando a Palavra 

Para quem vê a vida cristã pelo lado de fora, sem sentido de pertença, 

ainda que porventura batizados, o cristianismo dá-lhes a impressão de 

ser um complexo de obrigações e leis a cumprir. Foi contra esta visão 

que Jesus lutou no seu tempo. Os judeus, sim, tinham um emaranhado 

complexo de 613 leis dispersos pelos 5 primeiros livros chamados a 

Torah, ou a Lei, e que nós hoje chamamos o Pentateuco. Daí a 

pergunta do Doutor da Lei que é enviado pelos fariseus para o 

experimentar. O texto diz que os fariseus souberam que, numa 

discussão com os saduceus, Jesus os tinha deixado sem argumentos, 

sem saberem o que retorquir. Então os fariseus, talvez pensando que 

seriam mais espertos que os saduceus, reúnem-se e combinam entre si 

qual a melhor pergunta a colocar a Jesus, pois estavam convencidos da 

superioridade da sua doutrina. Escolheram um dos mais doutos entre 

eles, para o diálogo com Jesus: Um mestre na lei. E a pergunta que 

este lhe faz tem sentido. No emaranhado das nossas 613 

mandamentos em que nos perdemos, qual será o maior, aquele que, 

se for cumprido, poderá resumir todos os outros? E a resposta não se 

fez esperar. Para responder, Jesus não se baseia em ensinamentos de 

grandes mestres do Seu tempo, por melhores que fossem. Ele vai 

buscar a resposta à fonte, ao texto bíblico, e dá-a em dois momentos. 

No 1º momento, cita o livro do Levítico e centra o mandamento no 

amor em Deus: «‘Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, 

com toda a tua alma e com todo o teu espírito’. E acrescenta: «Este é o 

maior e o primeiro mandamento». Parecia estar tudo dito e o Mestre 

da Lei preparado para ir embora. Mas Jesus faz uma pausa e 

acrescenta: «O segundo, porém, é semelhante a este: «Amarás o teu 

próximo como a ti mesmo». O amor de Deus e  do próximo tornaram-

se inseparáveis, e para sempre. Um não pode aparecer nem crescer 

sem que a seu lado surja e cresça também o outro. 

Voltando à frase com que comecei, se muitas pessoas têm uma ideia 

demasiado rígida do cristianismo, vendo-o apenas como um conjunto 

de normas e leis obrigatórias, é porque talvez a Igreja não tivesse 

sabido apresentar o principal e o mais belo da vida cristã que é o amor. 

O amor é tudo no cristianismo, porque Deus é amor. O decisivo na 

nossa vida, aquilo que a salva e faz dela uma vida em plenitude, é a 

experiência do amor de Deus e o resplandecimento desse mesmo 

amor nas nossas vidas, respondendo com ele a Deus e aos irmãos. O 

Papa Bento XVI Introduz a encíclica Deus é Amor com estas palavras: 

«Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e 

Deus nele» (1 Jo 4, 16). Estas palavras da I Carta de João exprimem, 

com singular clareza, o centro da fé cristã; além disso, no mesmo 

versículo, João oferece-nos, por assim dizer, uma fórmula sintética da 

existência cristã: «Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos 

tem».  

Para o cristão, o amor, mais do que um mandamento é, em primeiro 

lugar, uma experiência de vida; nós sabemos e acreditamos no amor 

que Deus nos tem, porque o experimentamos. Esta experiência é o 

fundamental do ser cristão. Este encontro com o Deus que nos ama 

muda tudo e está no início do ser cristão. Toda a conversão é fruto da 

descoberta de que Deus nos ama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


