
1ª LEITURA (1 Reis 17, 10-16)  

Naqueles dias, o profeta Elias pôs-se a caminho e foi a Sarepta. Ao 

chegar às portas da cidade, encontrou uma viúva a apanhar lenha. 

Chamou-a e disse-lhe: «Por favor, traz-me uma bilha de água para 

eu beber». Quando ela ia a buscar a água, Elias chamou-a e disse: 

«Por favor, traz-me também um pedaço de pão». Mas ela 

respondeu: «Tão certo como estar vivo o Senhor, teu Deus, eu não 

tenho pão cozido, mas somente um punhado de farinha na panela 

e um pouco de azeite na almotolia. Vim apanhar dois cavacos de 

lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho. Depois 

comeremos e esperaremos a morte». Elias disse-lhe: «Não temas; 

volta e faz como disseste. Mas primeiro coze um pãozinho e traz-

mo aqui. Depois prepararás o resto para ti e teu filho. Porque 

assim fala o Senhor, Deus de Israel: ‘Não se esgotará a panela da 

farinha, nem se esvaziará a almotolia do azeite, até ao dia em que 

o Senhor mandar chuva sobre a face da terra’». A mulher foi e fez 

como Elias lhe mandara; e comeram ele, ela e seu filho. Desde 

aquele dia, nem a panela da farinha se esgotou, nem se esvaziou a 

almotolia do azeite, como o Senhor prometera pela boca de Elias.  

 

SALMO 

Ó minha alma, louva o Senhor  

 

2ª LEITURA  (Hebr 9, 24-28) 

Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do 

verdadeiro, mas no próprio Céu, para Se apresentar agora na presença 

de Deus em nosso favor. E não entrou para Se oferecer muitas vezes, 

como o sumo sacerdote que entra cada ano no Santuário, com sangue 

alheio; nesse caso, Cristo deveria ter padecido muitas vezes, desde o 

princípio do mundo. Mas Ele manifestou-Se uma só vez, na plenitude 

dos tempos, para destruir o pecado pelo sacrifício de Si mesmo. E, como 

está determinado que os homens morram uma só vez e a seguir haja o 

julgamento, assim também Cristo, depois de Se ter oferecido uma só vez 

para tomar sobre Si os pecados da multidão, aparecerá segunda vez, 

sem a aparência do pecado, para dar a salvação àqueles que O esperam.  

 

EVANGELHO (Mc 12, 38-44)  

Naquele tempo, Jesus 
ensinava a multidão, 
dizendo: «Acautelai-vos dos 
escribas, que gostam de 
exibir longas vestes, de 
receber cumprimentos nas 
praças, de ocupar os 
primeiros assentos nas 
sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das 
viúvas, com pretexto de fazerem longas rezas. Estes receberão uma 
sentença mais severa». Jesus sentou-Se em frente da arca do tesouro, a 
observar como a multidão deitava o dinheiro na caixa. Muitos ricos 
deitavam quantias avultadas. Veio uma pobre viúva e deitou duas 
pequenas moedas, isto é, um quadrante. Jesus chamou os discípulos e 
disse-lhes: «Em verdade vos digo: Esta pobre viúva deitou na caixa mais 
do que todos os outros. Eles deitaram do que lhes sobrava, mas ela, na 
sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver».  

………………………………………………………………………………………………….. 

MEDITAÇÃO  
 

A audácia da generosidade 
Uma viúva apresenta-se no templo, enquanto Jesus falava, para fazer a 
sua oferta. Ela é pobre, Marcos repete-o três vezes (v.42,43) «uma 
pobre viúva» Era caso geral na época, pois as viúvas não tinham direito a  
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Paróquia de S. João Baptista 
 

ALMOÇO E MAGUSTO: Hoje não falte ao magusto da paróquia. Fique 

para o almoço e depois para o convívio das castanhas. 
 

LIMPEZA DA IGREJA – A limpeza das nossas instalações, sobretudo da 

Igreja, desde sempre foi assegurada por voluntários que dão uma 

hora por mês do seu tempo livre, normalmente ao sábado de manhã. 

Junta-se um pequeno grupo de 2 ou 3 pessoas e, em ambiente fraterno, 

faz-se o trabalho. Tem acontecido que este grupo tem vindo a diminuir e 

há irmãos que tem vindo em semanas seguidas: precisamos pois com 

urgência de voluntários que venham reforçar as equipas de limpeza.  
  

REUNIÃO DE ORAÇÃO E PARTILHA DE TODOS OS GRUPOS DA 

PARÓQUIA: Haverá na quinta-feira, dia 22 de Nov, adoração comunitária 

para todos os grupos da paróquia, às 21H30. O último destes encontros 

foi já em janeiro. Rezar juntos une-nos n’Aquele que é a fonte da nossa 

comunhão e fortalece-nos para a missão. Objetivo: Louvor de Deus, 

relembrar a Visão da paróquia e pedirmos a Deus um novo fogo do seu 

amor. 
  

GRUPO DE ORAÇÃO – Como esta semana haverá formação de 

adoradores e na semana que vem adoração comunitária, a próxima 

sessão do grupo é adiada para 29 Nov.  

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

O DIABO ENTRA PELO BOLSO, DIZ O PAPA 

A vida não é tempo para possuir mas para amar 

O sétimo mandamento – não roubar – foi o tema da catequese do Papa 

Francisco na Audiência Geral desta quarta-feira (07/11) na Praça São 

Pedro. Aos milhares de fiéis e peregrinos, o Pontífice ampliou o conceito 

não se detendo ao furto ou ao respeito da propriedade privada, mas 

explicou este mandamento sobre a posse à luz da sabedoria cristã. 

A Doutrina Social da Igreja fala de destinação universal dos bens. Deus 

confiou a terra e os seus recursos à gestão comum da humanidade. 

“ O mundo é rico de recursos para garantir a todos os bens primários. E 

mesmo assim muitos vivem numa escandalosa indigência e os recursos, 

usados sem critério, vão se deteriorando. Mas o mundo é um só. A 

humanidade é uma só! A riqueza do mundo hoje está nas mãos da 

minoria, de poucos, e a pobreza, aliás, a miséria, é o sofrimento de 

muitos, da maioria.” A fome existe não porque falta comida, mas pelas 

exigências de mercado, que às vezes chega a destruir alimentos. O que 

falta, afirmou o Papa, é uma visão empreendedora livre e de longo 

alcance, que garanta uma adequada produção, e uma estratégia 

solidária, que garanta uma distribuição équa. 

Dimensão social da riqueza 

Usando os bens da criação, diz o Catecismo da Igreja, o homem deve 

considerar as coisas que possui não como próprias, mas também como 

comuns no sentido que possam beneficiar não somente a ele, mas 

também aos outros. “Toda riqueza, para ser boa, deve ter uma dimensão 

social.” Nesta perspetiva, o mandamento “não roubar” assume um 

significado positivo e amplo. A propriedade de um bem – lê-se no 

Catecismo – faz do seu detentor um administrador da providência de 

Deus» (n. 2404). 

“Ninguém é dono absoluto dos bens, é um administrador. A posse é uma 

responsabilidade. Aquilo que possuo realmente é o que que sei doar. Esta 

é a medida para avaliar como eu consigo ter as riquezas. Bem ou Mal. 

Esta palavra é importante. Se posso doar, sou aberto, então sou rico, mas 

também na generosidade. Generosidade é um dever. Se não posso doar 

algo é porque esta coisa me possui, sou escravo, ela tem poder sobre 

mim.” Enquanto a humanidade está aflita para ter mais, Deus a redime 

fazendo-se pobre. O que nos faz ricos não são os bens, mas o amor. 

“Muitas vezes ouvimos o que povo de Deus disse, o diabo entra pelo 

bolso. Primeiro vem o dinheiro, o amor ao dinheiro, o afã de possuir, 

depois a vaidade e, por fim, o orgulho e a soberba. Este é o modo de agir 

do diabo em nós, mas a porta de entrada é o bolso.” 

Francisco então concluiu: 

“Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez Jesus Cristo nos revela o sentido 

pleno das Escrituras. ‘Não roubar’ quer dizer: ame com os seus bens, 

aproveite dos seus meios para amar como pode. Porque a vida não é 

tempo para possuir, mas para amar.” 



seu presbitério, equipas formadoras, professores de teologia, 
colaboradores dos seminários, bem como as famílias, paróquias e 
outras realidades eclesiais – “cumpram exemplar e dedicadamente a 
sua missão formativa”. D. António Augusto Azevedo lembra o Ano 
Missionário e realça que os seminários formam discípulos para “a 
missão da Igreja de hoje”.“Uma missão que é impressionante pela 
amplitude da sua dimensão, e sedutora porque arranca da experiência 
profunda e alegre da descoberta do Ressuscitado; Esta missão é de tal 
modo apaixonante que continua a levar jovens e adultos a responder 
ao chamamento de Deus e a entrar no seminário”, desenvolve o 
presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios. 

………………………………………………………………………...…………………… 

Unidade pastoral S. José, S. João Baptista 
Unidade pastoral: Avisos comuns às duas paróquias 

 

RETIRO DE ADVENTO PARA TODA A UNIDADE PASTORAL: É já daqui 

a 2 semanas no Seminário Maior de Coimbra, dia 25 de Novembro 

das 09h00 às 17h30 e será orientado pelo padre jesuíta Miguel 

Gonçalves Ferreira do CUMN.   

Continuam abertas nas secretarias de cada uma das paróquias ou por 

telefone ou por email as inscrições para as refeições e para o serviço 

de crianças.  

O seminário permite reservar refeições pelo custo de 8€/

pessoa. Teremos ainda uma sala na qual poderemos partilhar a 

refeição que levámos de casa.   

Para facilitar a participação dos casais mais jovens, está a ser 

previsto um serviço de crianças: teremos várias salas para as 

crianças (0-6 anos, 6-10 e 10+ anos), o jardim do seminário, um 

insuflável (as previsões meteorológicas apontam para que não chova 

nesse fim de semana).   
  

ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ADORADORES: O segundo 

encontro é já na próxima quinta-feira, 15 de Novembro, às 21h00 no 

Seminário. No encontro de Setembro, o Pe. Dário explorou a presença 

eucarística na celebração: para o cristão, a eucaristia é o centro para o 

qual tudo converge e é a fonte da qual tudo vem, a missa é dom e 

dádiva da Trindade, um contínuo milagre e renovar do mistério 

pascal.   
  

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA – Apesar haver pelo menos uma pessoa em 

todos os turnos, são necessários adoradores para reforçar as horas em 

que está só uma pessoa escalada para que assim, quando alguém 

precisar de faltar, a hora fique assegurada.  

Se tiver gosto e disponibilidade para oferecer uma hora por semana 

ao Senhor, deixe-nos o seu nome e contacto na secretaria da Igreja.  
  

VIGÍLIA DE ORAÇÃO PELOS SEMINÁRIOS: Esta vigília realizar-se-á na 

quinta-feira, dia 15 de Novembro, às 21h30, na igreja do Seminário.  
 

FIM DE SEMANA ALPHA: No próximo fim de semana, 17 e 18 de 

Novembro,  os participantes dos percursos Alpha das paróquias de S. 

João Baptista e S. José estarão em retiro em Fátima. Pedimos a toda a 

comunidade paroquial que reze ao Senhor pelos bons frutos 

deste encontro alargado.  

………………………………………………………………………………………………….. 

Paróquia de S. José  
 

MAGUSTO 

Hoje não falte ao Magusto da Paróquia.  
 

REUNIÃO DA COMISSÃO DA CAPELA DE CHÃO DO BISPO: Segunda-

feira, dia 12 de Novembro às 21h.   
 

REUNIÃO DO CONSELHO ECONÓMICO: Terça-feira, dia 13 de 

Novembro às 21h15.   
 

REUNIÃO DO CONSELHO PASTORAL: Quarta-feira dia 14 de 

Novembro, às 21:30h, será a reunião ordinária do Conselho Pastoral. 

Começar-se-á a preparar a visita pastoral do Sr Bispo à unidade 

pastoral e outros pontos da vida da paróquia.   
   

FESTA DA LUZ - Sábado, dia 17 de Novembro, na Eucaristia das 19h.  
   

REUNIÃO DE MINISTROS DA COMUNHÃO: Quarta-feira, dia 21 de 

Novembro às 21h.  

herdar dos maridos e a sua sorte dependia em grande parte da caridade 
pública: Por isso a Lei de Moisés insiste muito no amparo que se deve 
dar à viúva e ao órfão. A viúva avança então para depositar duas 
pequenas moedas; e é ela que Jesus dá como exemplo aos seus 
discípulos: «Em verdade vos digo: Esta pobre viúva deitou na caixa mais 
do que todos os outros. Eles deitaram do que lhes sobrava, mas ela, na 
sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver». 
O evangelho não diz mais, mas a reflexão de Jesus deixa perceber que a 
sua confiança será recompensada…a aproximação com a primeira 
leitura (a viúva de Sarepta) é sugestiva: Como a viúva de Sarepta tinha 
dado as suas últimas provisões ao profeta Elias, o homem de Deus, 
colocando toda a sua confiança em Deus, assim a viúva no Templo de 
Jerusalém, dá os seus últimos recursos. A sua confiança em Deus vai até 
correr o máximo de riscos, o despojamento completo. Nunca faremos a 
experiência se Deus é digno de confiança, se não tivermos gestos de 
entrega e de confiança n’Ele. 
Estes últimos conselhos de Jesus aos seus discípulos tomarão um relevo 
particular algum tempo mais tarde depois da Sua morte e ressurreição: 
Também eles, discípulos, deverão escolher a atitude da viúva do Templo 
e da viúva de Sarepta na Igreja nascente. O modelo que o Senhor lhes 
deu não é o da ostentação de certos escribas, a sua procura de honras…
mas a generosidade discreta da viúva e a audácia de arriscar tudo. 
A diferença entre a dádiva da viúva pobre e o dar dos ricos no Templo é 
que enquanto aquela se ofereceu a si mesma, entregando-se confiante 
nas mãos de Deus, estes deram algo que não os implicou por dentro 
para fazer um ato de confiança em Deus, pois deram do que lhes 
sobrava sem terem necessidade de se entregar a eles mesmos. O que 
deram era exterior a eles, pois não precisavam do que deram para 
continuar a sua vida confortável. 
Ora a generosidade que Deus nos pede é a entrega de nós mesmos em 
tudo aquilo que fazemos: Deus não procura coisas, procura o nosso 
coração, o nosso amor, a nossa confiança n’Ele a nossa entrega 
generosa. E isto não tem só a ver com o dinheiro, tem a ver com toda a 
nossa vida. 
Às vezes na Igreja tem-se medo de correr riscos, pois estamos tão 
habituados a fazer as coisas da mesma maneira ao longo de tantos anos, 
que a perspetiva de ousar caminhos novos, quando vemos que é isso 
que Deus nos pede, mete-nos medo. É preciso arriscar com confiança. 
Estive de segunda a quarta- feira em Milão num encontro de 
responsáveis nacionais pelas células paroquiais de evangelização. 
Estávamos uns 15 países diferentes. Em todo o lado se procuram 
caminhos novos e, graças a Deus, os frutos da ousadia de muitas 
paróquias em terem encetado novas opções pastorais estão a dar 
abundantes frutos transformando-as em paróquias vivas e renovadas, 
em vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. Paróquias cujos fiéis 
perceberam que o Senhor lhes pede que se tornem evangelizadores vão 
descobrindo a alegria de se entregarem ao Senhor e Deus recompensa 
abundantemente quando nos damos a Ele. Em que me toca este texto? 
Que tem ele a ver comigo? Que atos de confiança em Deus me 
lembro de ter feito na vida? Confio realmente n’Ele, ou prefiro estar 
seguro nas seguranças humanas? 

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

SEMANA DOS SEMINÁRIOS 2018 
«Formar discípulos missionários» é o tema da 
Semana dos Seminários 2018 que as dioceses 
portuguesas vão viver entre 11 e 18 de novembro, 
um “momento especial para olhar com mais 
atenção e cuidado para esta importante realidade 
da vida da Igreja”. 
Na sua mensagem o presidente da Comissão 
Episcopal das Vocações e Ministérios, da 
Conferência Episcopal Portuguesa, afirma que a 
Semana dos Seminários 2018 é um momento 
especial de vários olhares: “De gratidão, de 
realismo, de responsabilidade e compromisso, de 
confiança e esperança”. 
“Todo o batizado chamado à vocação sacerdotal é um discípulo gerado 
na família e na comunidade cristã que se dispõe a fazer um caminho de 
discernimento e preparação para participar, como pastor, na missão que 
Jesus confiou à Igreja”, escreve D. António Augusto Azevedo. O também 
bispo auxiliar do Porto explica que a missão da Igreja “exige sacerdotes 
bem formados, chamados a ser «evangelizadores com espírito» e 
testemunhas da santidade de Deus”.Para isso, acrescenta, é 
fundamental que “todos os agentes da formação” – bispos diocesanos e  


