
1ª LEITURA (Sab 7, 7-11)  

Orei e foi-me dada a prudência; implorei e veio a mim o 

espírito de sabedoria. Preferi-a aos ceptros e aos tronos e, em 

sua comparação, considerei a riqueza como nada. Não a 

equiparei à pedra mais preciosa, pois todo o ouro, à vista dela, 

não passa de um pouco de areia, e, comparada com ela, a prata 

é considerada como lodo. Amei-a mais do que a saúde e a 

beleza e decidi tê-la como luz, porque o seu brilho jamais se 

extingue. Com ela me vieram todos os bens e, pelas suas mãos, 

riquezas inumeráveis. 

 

SALMO 

Enchei-nos da vossa misericórdia: será ela a nossa alegria.  

 

2ª LEITURA  (Hebr 4, 12-13) 

A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma 

espada de dois gumes: ela penetra até ao ponto de divisão da alma e 

do espírito, das articulações e medulas, e é capaz de discernir os 

pensamentos e intenções do coração. Não há criatura que possa 

fugir à sua presença: tudo está patente e descoberto a seus olhos. É 

a ela que devemos prestar contas. 

 

EVANGELHO (Mc 10, 17-30) 

Naquele tempo, ia 
Jesus pôr-Se a 
caminho, quando 
um homem se 
aproximou 
correndo, ajoelhou 
diante d’Ele e 
perguntou-Lhe: 
«Bom Mestre, que 
hei-de fazer para 
alcançar a vida eterna?». Jesus respondeu: «Porque Me chamas 
bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: ‘Não 
mates; não cometas adultério; não roubes; não levantes falso 
testemunho; não cometas fraudes; honra pai e mãe’». O homem 
disse a Jesus: «Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a 
juventude». Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: «Falta-
te uma coisa: vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás 
um tesouro no Céu. Depois, vem e segue-Me». Ouvindo estas 
palavras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque 
era muito rico. Então Jesus, olhando à sua volta, disse aos discípulos: 
«Como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino de 
Deus!» Os discípulos ficaram admirados com estas palavras. Mas 
Jesus afirmou-lhes de novo: «Meus filhos, como é difícil entrar no 
reino de Deus! É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma 
agulha do que um rico entrar no reino de Deus». Eles admiraram-se 
ainda mais e diziam uns aos outros: «Quem pode então salvar-se?». 
Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: «Aos homens é impossível, 
mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível».  
………………………………………………………………………… 

 

Meditação 
 

Hoje as leituras, particularmente o evangelho, tratam uma questão 
difícil para muita gente; a do dinheiro e do perigo que ele pode ser 
como usurpador do nosso coração. Nem sempre a conversão a 
Jesus leva o convertido a ser capaz de se tornar generoso como  
Zaqueu que depois que Jesus entrou em sua casa e disse:  
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que queremos fazer no nosso salão que tanto precisa. Com este ofertório 

inteiramente dedicado às obras passámos para 41,841,40€ . 

Com paciência, generosidade e entusiasmo, e sobretudo com a graça que 

Deus vai operando nos corações, chegaremos lá mais depressa do que 

pensamos.  Coragem e esperança.  

 

ACÓLITOS – Com o intuito de tornar mais belas as nossas celebrações, 

queremos na nossa paróquia criar diversos grupos de acólitos que 

possam servir o altar nas diversas missas. Inscreva-se ou inscreva os seus 

filhos sem compromisso: na secretaria, mesmo à saída das missas, ou 

por email para igrejasaojosecoimbra@gmail.com . Teremos em breve 

uma pequena formação à qual se seguirá uma escala consoante a 

disponibilidade de cada um.  
  

GRUPO DE LECTIO DIVINA: Todas as semanas às terças-feiras às 18h. 

Apareça! 
 

2ª SESSÃO DO PERCURSO ALPHA S. JOSÉ: 19 de Outubro 
 

OUTUBRO, MÊS DO ROSÁRIO: Terço continua a ser rezado na 

paróquia antes da missa das 8:30h da manhã e antes da missa das 

19:00h.  
   

PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS – Continuam abertas as inscrições 

para alunos e professores voluntários.  
 

REUNIÃO DA EQUIPA FRATERNA DE ANIMAÇÃO PASTORAL: 18 

de Outubro.  
…………………………………………………………………………… 

 

PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA 
 

CURSO ALPHA - 19 de Outubro com o jantar às 20.30.   
     

OUTUBRO MÊS DO ROSÁRIO: Terço todos os dias antes da missa às 

18:30h, exceto à segunda e ao domingo. Ao sábado pode ser rezado às 

17:00h. 
  

GRUPO DE ORAÇÃO – O Grupo de Oração passou para a quinta-feira, 

alternando com os serões em que há Oração de Misericórdia ou 

Formação de Adoradores e procurando evitar semanas demasiado 

sobrecarregadas. Como habitualmente, encontramo-nos às 21h00 na 

igreja onde o Senhor já está exposto desde a manhã de terça-feira.  
  

ATELIER DO TEMPO E DO SABER – Num ambiente muito são de amizade 

e partilha, continua a funcionar às terças-feiras à tarde (14h30 – 18h00) 

o Atelier do Tempo e do Saber que muito tem contribuído com diversos 

materiais que foram vendidos nas festas de S. João Baptista (sardinhas 

em pano) ou embelezaram as mesas do nosso Jantar Solidário. No 

entanto, o principal objetivo deste grupo, por enquanto só de senhoras, é 

proporcionar um local onde seja possível lutar contra a solidão que afeta 

tantas e tantas pessoas na nossa cidade: o grupo está aberto e todos 

somos convidados ou a integrá-lo ou a divulgá-lo. Inscrições e mais 

informações na secretaria.  
  

FAÇA PARTE DOS COROS DA PARÓQUIA – O ensaio passou a ser, desde a 

semana passada, aos sábados a partir das 18h30, logo a seguir à missa 

vespertina. Como sempre, acolhemos todos quantos queiram participar 

na animação litúrgica das nossas celebrações, em especial os mais 

novos, e que toquem algum instrumento.  
  

CATEQUESE - FESTA DOS SANTOS - 28 de outubro - Terá o seguinte 

programa:  

10h45 - Eucaristia Dominical  seguida de almoço partilhado 

Hoje está a ser veiculado pelos mass media a moda pagã americana do 

halloween sem tradição entre nós. Vamos apresentar às crianças os 

santos da  igreja. 

14h00 - Canções de mensagem  e apresentação da exposição dos santos 

com lançamento do trabalho de grupos e apresentação dos 'bilhetes de 

identidade dos santos'   

15h45 - Breve ensinamento sobre a santidade no quotidiano    

16h00 - Momento de Adoração ao Santíssimo   

16h30 - Final com lanche para quem quiser 



“Por favor, vocês, jovens, 
rapazes e raparigas, vocês 
não têm preço. Não sejais 
mercadoria para um 
leilão”, disse o Papa na 
Aula Paulo VI, num 
encontro entre os jovens e 
os participantes no Sínodo 
dos Bispos sobre a 
Juventude.  
“Por favor, não vos deixeis comprar, não vos deixeis seduzir, não vos 
deixeis escravizar pelas colonizações ideológicas que nos colocam 
ideias na cabeça e no fim transformam-nos em escravos, 
dependentes, fracassados na vida”, sublinhou o Papa.  
O encontro entre os padres sinodais e os jovens ficou marcado por 
momentos musicais e pela partilha de testemunhos de alguns 
participantes, nove dos quais colocaram outras tantas questões ao 
Papa.   
“As respostas vão ser dadas pelos padres sinodais. Porque se eu 
desse as respostas aqui, anularia o Sínodo”, afirmou o Papa, 
acrescentando que as respostas às questões dos jovens devem “vir 
de todos” e sobretudo devem ser “respostas sem medo”.  
Nas palavras que dirigiu aos jovens, Francisco desafiou-os a fazer “o 
próprio caminho, sempre olhando em frente, em caminho, e não 
o espelho”.  
“Sigam a estrada das bem-aventuranças. Não o caminho da 
mundanidade, do clericalismo, que é uma das piores perversões da 
Igreja”, indicou também o Papa.  
Francisco referiu-se ainda aos populismos, referindo que significam 
“fechamento num único modelo. “O amor é a palavra que abre 
todas as portas”, acrescentou.  
Francisco valorizou também as pessoas mais idosas, falando na 
importâncias das raízes, e apelou ao diálogo entre as gerações.  
“Falai com os avós, falai com os idosos e isso vos fará felizes”, 
concluiu o Papa.  
A 15ª assembleia geral ordinária do Sínodo dos Bispos decorre no 
Vaticano entre os dias 3 e 28 de outubro, tem por tema ‘Os jovens, 
a fé e o discernimento vocacional’ e reúne 267 representantes dos 
episcopados católicos, além de especialistas e convidados, entre 
eles 34 jovens, com idades dos 18 aos 29 anos.  
A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) está representada pelos 
presidentes das Comissões que acompanham Pastoral Juvenil e 
Vocações: D. Joaquim Mendes – bispo auxiliar de Lisboa e 
presidente da Comissão Episcopal do Laicado e Família – e D. 
António Augusto Azevedo – bispo auxiliar do Porto e presidente da 
Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios. 
……………………………………………………………………….. 
 

 Unidade pastoral S. José, S. João Baptista 
 

Unidade pastoral: Avisos comuns às duas paróquias 
 

PERCURSO BÍBLICO – Este percurso iniciou com perto de 150 

inscrições e está a decorrer na igreja polivalente de S. 

João Baptista. A próxima sessão será do dia 1 de dezembro: até 

lá, quem não pôde estar ou quer rever pode aceder ao vídeo no 

link http://w.pt351.com/10904  
 

ÓPERA “LA BOHÈME” DE PUCCINI – Embora seja só a 16 de junho, 

dada a popularidade deste espetáculo, os bilhetes terão que ser 

comprados até finais de Outubro. Será no Teatro Nacional de S. 

Carlos e custará 85€. As inscrições poderão ser feitas numa das 

secretarias de S. João Baptista ou S. José.  
  

CONFISSÕES - Na Paróquia de S. José: Todos os dias da 

semana depois da missa das 8h30. Todas as sextas feiras 

das 17h às 18h. No horário de atendimento do 

Sr. Padre 2ªf ; 4ªf e 6ªf das 17h às 18:30h.  

A seguir à missa das 19h pedindo ao sacerdote que preside.   
 

PARÓQUIA DE S. JOSÉ  
 

OFERTÓRIO DO DOMINGO DA GENEROSIDADE RENDEU 3.332,95 

EUROS.  

Mais uma vez, muito obrigado em nome de toda a paróquia a todos 

quantos contribuem com tanta generosidade para ajudar nas obras  

«Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres e àqueles a 
quem roubei vou dar quatro vezes mais». Tenho visto pessoas com 
vida cristã bem regular e com posses acima da média, mas quando 
se trata em dar dinheiro, têm uma dificuldade enorme e até o  
reconhecem. O rico do evangelho de hoje, era boa pessoa e Jesus 
sentiu simpatia por ele mas estava apegado ao dinheiro. Jesus 
conclui que o apego às riquezas ou ao dinheiro é um dos maiores 
obstáculos ao seu seguimento e a entrar no Reino de Deus.  
Jesus ou dinheiro? Quem será o Senhor? Em Lucas 16,13 quando 
Jesus afirma: «Não podeis servir a Deus e ao dinheiro», usa palavras 
de relação como “ódio” e “amor”. A questão essencial colocada por 
Jesus é a seguinte: Com quem queremos ter relação, com Deus ou 
com o dinheiro?  
Na Bíblia encontramos uma série de ensinamentos acerca de como 
lidar com o dinheiro. Ter dinheiro não é uma coisa má, mas 
precisamos de pedir a graça e ajuda de Deus para garantir que ele 
não se transforme no nosso guia pois a carta a Timóteo diz que «o 
amor ao dinheiro é a raíz de todos os males». As parábolas e 
discursos  sobre o dinheiro no Novo Testamento são muitos. No 
entanto, hoje na igreja, fala-se pouco disso porque os cristãos, 
sobretudo os católicos, sentem-se incomodados com o tema como 
se fosse tabú. E se algum padre o faz dizem: «está sempre a falar em 
dinheiro», o que revela bem o incómodo.  
Para completar esta reflexão cito Ken Costa, cristão leigo, quadro da 
bolsa da city de Londres, do seu livro, God at work:.  
“A melhor forma de nos exercitarmos na liberdade em relação ao 
dinheiro é a dádiva alegre e feliz.  
Damos por várias razões:  
Primeiro, porque o Senhor nos manda ser agradecidos pelos bens e 
dádivas materiais e espirituais que Ele nos dá  
Segundo, damos porque dar é uma bênção. Dar regularmente de 
uma forma generosa é um dos modos que temos de demonstrar que 
confiamos em Deus. O dinheiro pode tornar-se um obstáculo ou um 
aceso às bênçãos de Deus (materiais e espirituais)  
Jesus disse: “Há mais alegria em dar do que em 
receber” ( Act 20,35). Por isso dar deve ser uma das grandes alegrias 
do discípulo de Jesus. Ele nunca deve dar receoso ou triste porque 
como também diz a Bíblia, «Deus ama quem dá com alegria.» 
Quando somos generosos a resposta de Jesus é esta: «Ponham-me à 
prova e vereis se não vos abro o reservatório do céu e não espalho 
em vosso favor a bênção em abundância (Malaquias 3,10)  
Como se deve dar?  
1.Liberdade: Sempre que damos lançamos um desafio às forças do 
dinheiro dizendo realmente: «Não tens poder sobre mim» Dar é o 
antídoto do materialismo.  
2.Investimento: Dar é uma parte do processo pelo qual nos 
tornamos mais semelhantes a Cristo. Dar é a nossa forma de semear 
e os frutos são a nossa justiça (2 Cor 9,10).  
3.Como um hábito: Há sempre boas razões para adiar e pôr de lado 
por isso o importante é começar a dar. Mesmo que se comece por 
pouco, começa-se e o  hábito crescerá porque vamos descobrindo 
quanto nos faz bem. Jesus disse: «Dai e dar-se- vos- á. A medida que 
usardes com os outros será usada convosco” (Lc 6,38). 
A quem se deve dar? Há muitas pessoas não cristãs que dão para 
obras sociais e humanitárias e os cristãos estão também entre os 
primeiros a dar para tudo isto, mas só os cristãos dão para a Igreja. 
Investir na igreja é uma forma de investir na vida espiritual futura 
das nações. É importante, porém, construir uma relação com a 
instituição para quem se dá. Assim podemos saber como o dinheiro 
está a ser usado e garantir-nos que está a ser bem administrado.  
………………………………………………………………………. 
 

VATICANO: PARTICIPANTES NO SÍNODO DOS BISPOS SOBRE A 
JUVENTUDE ENCONTRARAM-SE COM SETE MIL JOVENS  

 

«Jovens, rapazes e raparigas, vocês não têm preço», disse o Papa 
Francisco na festa dos padres sinodais com a juventude  

 

Cidade do Vaticano, 06 out 2018 (Ecclesia) – O Papa e os participantes 
no Sínodo dos Bispos encontraram-se hoje com sete mil jovens, no 
Vaticano, e Francisco desafiou-os a salvaguardar a própria liberdade 
sem se deixaram “seduzir” ou colonizar por ideologias que os podem 
transformar em escravos.  


