
XXX Domingo Comum 
 

1ª LEITURA (I Mal 1, 14b – 2, 2b.8-10 ) 

Eu sou um grande Rei, diz o Senhor do Universo, e o meu nome é 
temível entre as nações. Agora, este aviso é para vós, sacerdotes: 
Se não Me ouvirdes, se não vos empenhardes em dar glória ao 
meu nome, diz o Senhor do Universo, mandarei sobre vós a mal-
dição. Vós desviastes-vos do caminho, fizestes tropeçar muitos na 
lei e destruístes a aliança de Levi, diz o Senhor do Universo. Por 
isso, como não seguis os meus caminhos e fazeis aceção de pes-
soas perante a lei, também Eu vos tornarei desprezíveis e abjetos 
aos olhos de todo o povo. Não temos todos nós um só Pai? Não 
foi o mesmo Deus que nos criou? Então porque somos desleais 
uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais?  
 

SALMO RESPONSORIAL  

Guardai-me junto de Vós, na vossa paz, Senhor .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª LEITURA (1 Tes 2, 7b-9.13) 

Irmãos: Fizemo-nos pequenos no meio de vós. Como a mãe que aca-
lenta os filhos que anda a criar, assim nós também, pela viva afeição 
que vos dedicamos, desejaríamos partilhar convosco, não só o Evan-
gelho de Deus, mas ainda a própria vida, tão caros vos tínheis torna-
do para nós. Bem vos lembrais, irmãos, dos nossos trabalhos e can-
seiras. Foi a trabalhar noite e dia, para não sermos pesados a 
nenhum de vós, que vos pregámos o Evangelho de Deus. Por isso, 
também nós damos graças a Deus sem cessar, porque, depois de 
terdes ouvido a palavra de Deus por nós pregada, vós a acolhestes, 
não como palavra humana, mas como ela é realmente, palavra de 
Deus, que permanece activa em vós, os crentes.  
 

EVANGELHO (Mt 22, 34-40) 

Naquele tempo, Jesus falou à multidão e aos discípulos, dizendo: «Na 

cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei e 

observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas obras, 

porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e põem-nos 

aos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo os querem 

mover. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens: alargam 

os filactérios e ampliam as borlas; gostam do primeiro lugar nos ban-

quetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, das saudações nas 

praças públicas e que os tratem por ‘Mestres’. Vós, porém, não vos 

deixeis tratar por ‘Mestres’, porque um só é o vosso Mestre e vós 

sois todos irmãos. Na terra não chameis a ninguém vosso ‘Pai’, por-

que um só é o vosso pai, o Pai celeste. Nem vos deixeis tratar por 

‘Doutores’, porque um só é o vosso doutor, o Messias. Aquele que 

for o maior entre vós será o vosso servo. Quem se exalta será humi-

lhado e quem se humilha será exaltado.  

Hoje: Ofertório para as vítimas dos incêndios 
Semanas dos Seminários: de 12 a 19 de Novembro celebra-se 
a semana dos Seminários. Oremos pelas vocações ao sacerdó-
cio de que tanto estamos necessitados.  
 

Paróquia de S. José 
Segunda-feira 
21h15: Reunião da equipa dos animadores dos adolescentes 
 

Terça-feira 
21h00: Formação cristã de adultos. Aprofundamento da fé. 
 

Quarta-feira (8) 
21h00: Encontro de todos os grupos paroquiais. Tempo de adoração 
e de encontro fraterno. 
É muito importante que todos os grupos estejam presentes e bem 
representados. 
 

Quinta-feira  
21h15: Comissão Permanente  
 

Sexta-feira 
19h30: Preparação para o sacramento do Batismo. 
 

Domingo (12) 
15h00: Magusto de S. Martinho: Para formar a comunhão eclesial 
estes momentos de convício são muito importantes. Venha comer as 
castanhas e, se tiver, traga a juripiga ou água pé. 
 

Atenção: Todos os grupos quando querem que algum acontecimento 
do seu grupo seja anunciado na folha paroquial, devem dizer com 
antecedência a um dos padres para que saia na folha. 
 

 

Paróquia de S. João Baptista 
 

Terça-feira 

21h30: Reunião da Efap (equipa fraterna de animação pastoral) 

21h00: Grupo de oração carismática 
 

Quarta-feira 

8h00: Exposição do Santíssimo e adoração todo o dia e toda a noite 
 

Quinta-feira: Adoração todo o dia até às 23h00 

21h00: Catequese de adultos 
 

Sexta feira 

20h30: Sessão Alpha 

21h00: Grupo de jovens 
 

 

Festa da inauguração da imagem do Imaculado Coração de Maria:   

No domingo de Cristo Rei, dia 26 de Novembro, a seguir à missa das 

10h45, inauguraremos a estátua de Nossa Senhora, para deixar um 

memorial do centenário das aparições de Fátima. A estátua, de pedra 

calcário, ficará na barreira voltada para a Quinta da Portela. Tem 2 

metros e meio de altura e está a ser terminada pelo escultor. Foi 

custeada por alguns paroquianos. Que Nossa Senhora os abençoe. 

A seguir à inauguração haverá um almoço de convívio e no fim ainda 

as castanhas de S. Martinho. Podem já começar a inscrever-se para o 

almoço que custará 10 euros por pessoa. Dos 6 aos 12 anos custa 5 

euros, e até aos 6 é gratuito. 

 

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 precisa-

rem de um apoio mais técnico, se a pessoa o desejar. 
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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 
 



Ninguém na Igreja deve estar apegado a nenhum lugar e deve procurar 

fazer tudo com muita humildade para não usurpar a glória de Deus. O 

nosso serviço na Igreja não é para tirarmos dele  honra, prestígio e 

glória para nós, mas é para servirmos com humildade e alegria. É bom 

sinal a disponibilidade para sermos substituídos quando é necessário, 

sinal de que não estamos apegados ao lugar. O papa, os bispos, os 

padres e os leigos, na vida da igreja, e os homens e mulheres, no seu 

trabalho na vida civil, são todos feitos da mesma massa. Todos somos 

tentados pelo prestígio pelo poder que ele dá. Mas os cristãos deviam 

resistir melhor a esta tentação pois têm o exemplo e a palavra de Cris-

to que nos diz: «Não deve ser assim entre vós, Aquele que quiser ser o 

primeiro, faça-se o servo de todos, pois o Filho do Homem não veio 

para ser servido mas para servir e dar a vida por todos.» O problema é 

que, às vezes, não somos ouvintes da Palavra para nós. Conhecemo-la 

bem para os outros. 

Na oração do pai Nosso, Jesus ensinou-nos a dizer, Pai Santificado seja 

o Vosso Nome, que no serviço que fazemos na Igreja, e fora dela, seja 

para santificar e glorificar o Santo Nome de Deus e não para glorificar-

mos o nosso nome. O Papa Francisco tenta viver isto de uma forma 

exemplar. Recusou o seu quarto papal, não quer carros de alta gama, 

mas automóvel simples, recusa passar férias no palácio de Castel Gan-

dolfo, residência de férias dos papas, num sítio esplendoroso e num 

palácio de sonho. Carrega com a sua pasta nas viagens e dispensa tudo 

o que é vassalagem desnecessária. Ele mostra-nos o que deve ser um 

verdadeiro líder e pastor. Homem íntegro, servidor, que se preocupa 

com os que deve servir, que dá o exemplo. Ele é o primeiro ouvinte da 

palavra. Que ouvindo a Palavra de Jesus aprendamos todos com o 

exemplo do papa. 

ORAÇÃO 

 

Ó Deus imenso e cheio de majestade 

Que te aniquilaste a ti próprio 

Assumindo a pobre condição humana. 

Vivendo como nós, fizeste-te o mais humilde de todos 

Abaixaste-te para nos lavar os pés, mostrando-nos o que era servir 

com amor. 

Sendo Deus soberano obedeceste até à morte e morte de cruz. 

Por isso, O Pai te exaltou e te deu um Nome acima de todo o nome. 

Deus grande e cheio de humidade 

Concede-nos a Luz do Teu Espírito 

Para que nenhum de nós ouse usurpar a Tua Glória 

E Te sirva com alegria nos irmãos 

Para que um dia possamos ouvir da tua boca: 

«Muito bem, bom e fiel servidor: Entra na alegria do teu Senhor.» 

  

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

VIDA DA UNIDADE PASTORAL 
 

Colóquio: Desenvolvimento, Justiça e Paz 

Nos 50 anos da Populorum Progressio 

Dia 11 de Novembro: Local: Instituto Justiça e Paz 

9:30 Acolhimento 
9:45 Sessão de Abertura 

Teresa Pedroso de Lima – Presidente da CDJP 
D. Virgílio Antunes – Bispo da Diocese de Coimbra 

10:30 Uma leitura da Encíclica Populorum Progressio  
Pedro Vaz Patto – Pres. da Comissão Nacional Justiça e Paz 
Moderadora: Teresa Pedroso de Lima 

12:00 Diálogo com a Assembleia 
13:00 Almoço livre 
14:30 – Desenvolvimento para a Paz 
Moderador: João Carlos Loureiro (CDJP) 
Desenvolvimento e pobreza – Suzana Tavares da Silva (FDUC) 
Desenvolvimento e comércio internacional – António Portugal (FEUC) 
Desenvolvimento e diálogo das civilizações – Belmiro Pereira (FLUP) 
16:00 Diálogo com a Assembleia 

MEDITANDO A PALAVRA 

Há tempos, perguntei a um colega mais velho, qual foi o primeiro ser-

viço com que começou o seu ministério.  Respondeu-me com algum 

orgulho: “-Fui caudatário do sr D. Ernesto durante 5 anos”. -Caudatário 

o que é isso?-perguntei: “-Era quem segurava a longa cauda do Bispo 

quando este ia à Sé. Confesso que não consegui reprimir a minha von-

tade de rir ao imaginar o sacerdote«, todo orgulhoso, a segurar na 

cauda do bispo e, este ainda mais orgulhoso, a pavonear-se pela Sé 

fora, com a sua longa cauda. E isto foi há 60 ou 70 anos…!É verdade 

que somos sempre injustos quando julgamos a história  a partir da 

nossa visão de hoje, mas temos que dizer que o Evangelho que hoje 

ouvimos era uma crítica aos fariseus daquele tempo e continua a ser 

bem válido para hoje, pois não mudámos assim tanto em muitas coi-

sas. Só muito lentamente o Evangelho vai entrando no nosso coração 

de discípulos-missionários e espanto-me com a paciência de Deus em 

esperar pela nossa conversão. 

 

As leituras de hoje são dirigidas em primeiro lugar aos «que tratam a 

Deus por tu», isto é, aos  “profissionais do sagrado” e depois a todo o 

povo crente. 

A 1ª leitura começa com estas palavras: “Eu sou um grande Rei, diz o 

Senhor do Universo, e o meu nome é temível entre as nações”. O pro-

feta Malaquias dava-se conta de que a glória que devia ser dirigida a 

Deus era usurpada pelos sacerdotes e por Isso Deus diz: «Se não Me 

ouvirdes, se não vos empenhardes em dar glória ao meu nome, diz o 

Senhor do Universo, mandarei sobre vós a maldição”. E qual a glória 

que roubam a Deus? É o facto de serem injustos, fazerem aceção de 

pessoas, não escutarem a Palavra de Deus, desviando do caminho os 

mais simples. Deus é amor e não procura para si qualquer tipo de exal-

tação egoísta pois não precisa. “A glória de Deus é o homem vivo”. 

Deus é glorificado quando os pobres são amados e servidos, quando a 

injustiça é combatida, quando a verdade é reposta. Os sacerdotes 

usurpam a glória de Deus porque fazem aceção de pessoas e não ligam 

aos pobres preferindo os ricos, porque não ouvem a sua palavra e 

desviam do caminho reto os mais simples que confiam neles. 

 

No confronto de Jesus com os fariseus trata-se de algo semelhante. 

Estes têm uma grande presença exterior com grandes sinais a revelar 

que são homens de oração e  do cumprimento da lei: Trazem consigo, 

na fronte e nos braços, os filactérios, caixinhas que continham versícu-

los bíblicos, como o apelo à escuta (shema) e franjas mais compridas 

que o normal, demonstrando que são homens de oração. Dizem a 

palavra de Deus, mas não vivem da Palavra, porque as suas mentes e 

os seus corações estão tomados por outros interesses. Procuram o 

aplauso dos homens, os lugares de prestígio nos acontecimentos 

sociais e nas reuniões religiosas, os títulos de honra quando são sauda-

dos. Jesus critica, não o simples uso dos títulos, mas a orientação pro-

funda dos seus corações que os leva ao desejo de estarem em primeiro 

lugar, o desejo de dominar, e a usurpação da autoridade de Deus. 

Jesus pede aos seus discípulos uma orientação diferente. Abster-se de 

títulos significa renunciar a privilegiar-se a si próprio, não reclamar 

posições de grandeza e de prestígio na comunidade que os levará ao 

orgulho e à vaidade. E lembra-lhes que são todos irmãos e todos discí-

pulos à escuta do único Mestre. Quem tem tarefas de ensinamento e 

governo na comunidade dos discípulos, será o primeiro na escuta do 

seu Senhor. Quem tem encargos de governo numa Igreja fraterna, será 

o primeiro a servir. Só escutando e servindo se ingressa no Reino de 

Deus. Jesus termina a sua vida neste mundo lavando os pés aos discí-

pulos e dizendo-lhes que é assim que eles devem fazer aos seus 

irmãos. 

Mas atenção! O evangelho questiona também a assembleia inteira dos 

cristãos, de modo particular todos os que estão à frente de serviços e 

grupos na Igreja. Às vezes, começamos todos com boa intenção, a 

servir, mas depois ganhamos o gosto pelo lugar e sentimo-nos ameaça-

dos por outros que apareçam com ideias novas.  


