
 

 

 

 

 

 

 

LEITURA I (Gen 18, 20-32) 

 Naqueles dias, disse o Senhor: «O clamor contra Sodoma e Gomorra 

é tão forte, o seu pecado é tão grave que Eu vou descer para 

verificar se o clamor que chegou até Mim corresponde inteiramente 

às suas obras. Se sim ou não, hei-de sabê-lo». Os homens que 

tinham vindo à residência de Abraão dirigiram-se então para 

Sodoma, enquanto o Senhor continuava junto de Abraão. Este 

aproximou-se e disse: «Irás destruir o justo com o pecador? Talvez 

haja cinquenta justos na cidade. Matá-los-ás a todos? Não perdoarás a 

essa cidade, por causa dos cinquenta justos que nela residem? Longe de 

Ti fazer tal coisa: dar a morte ao justo e ao pecador, de modo que o justo 

e o pecador tenham a mesma sorte! Longe de Ti! O juiz de toda a terra 

não fará justiça?». O Senhor respondeu-lhe: «Se encontrar em Sodoma 

cinquenta justos, perdoarei a toda a cidade por causa deles». Abraão 

insistiu: «Atrevo-me a falar ao meu Senhor, eu que não passo de pó e 

cinza: talvez para cinquenta justos faltem cinco. Por causa de cinco, 

destruirás toda a cidade?». O Senhor respondeu: «Não a destruirei se lá 

encontrar quarenta e cinco justos». Abraão insistiu mais uma vez: «Talvez 

não se encontrem nela mais de quarenta». O Senhor respondeu: «Não a 

destruirei em atenção a esses quarenta». Abraão disse ainda: «Se o meu 

Senhor não levar a mal, falarei mais uma vez: talvez haja lá trinta justos». 

O Senhor respondeu: «Não farei a destruição, se lá encontrar esses 

trinta». Abraão insistiu novamente: «Atrevo-me ainda a falar ao meu 

Senhor: talvez não se encontrem lá mais de vinte justos». O Senhor 

respondeu: «Não destruirei a cidade em atenção a esses vinte». Abraão 

prosseguiu: «Se o meu Senhor não levar a mal, falarei ainda esta vez: 

talvez lá não se encontrem senão dez». O Senhor respondeu: «Em 

atenção a esses dez, não destruirei a cidade».  
 

SALMO RESPONSORIAL 

Quando Vos invoco, sempre me atendeis, Senhor.  
 

LEITURA II (Col 2, 12-14) 

Irmãos: Sepultados com Cristo no baptismo, também com Ele fostes 

ressuscitados pela fé que tivestes no poder de Deus que O ressuscitou 

dos mortos. Quando estáveis mortos nos vossos pecados e na 

incircuncisão da vossa carne, Deus fez que voltásseis à vida com Cristo e 

perdoou-nos todas as nossas faltas. Anulou o documento da nossa dívida, 

com as suas disposições contra nós; suprimiu-o, cravando-o na cruz.  

 

EVANGELHO (Lc 11, 1-13) 

Naquele tempo, estava Jesus em oração em certo lugar. Ao terminar, 

disse-Lhe um dos discípulos: «Senhor, ensina-nos a orar, como João 

Baptista ensinou também os seus discípulos». Disse-lhes Jesus: «Quando 

orardes, dizei: ‘Pai, santificado seja o vosso nome; venha o vosso reino; 

dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência; perdoai-nos os nossos 

pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende; 

e não nos deixeis cair em tentação’». Disse-lhes ainda: «Se algum de vós 

tiver um amigo, poderá ter de ir a sua casa à meia-noite, para lhe dizer:  
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 Testemunho (continuação da página anterior) 

tes que se unissem em oração por mim. A seguir, celebrou o sa-

cramento, impondo-me as mãos, transmitindo o Espírito Santo 

Consolador e depois ungiu a minha testa e as mãos com o santo 

óleo da unção. Era como se o próprio Jesus me estivesse a tocar 

com as suas mãos e a ungir-me com a sua bênção! A partir desse 

momento não tive mais perdas de sangue. Já passaram 15 dias e 

sinto-me bem. Irei ao médico, para fechar este ciclo, mas também 

para testemunhar a minha cura e proclamar a obra de Deus. Com 

esta cura, Deus fortaleceu a minha fé, e a minha união com Ele 

ficou mais sólida. Bendito seja Ele para sempre. 

 

UNIDADE PASTORAL 

 

FOLHA DOMINICAL ENTRA EM FÉRIAS NO MÊS DE AGOSTO: Como é 

habitual todos os anos, a partir do próximo Domingo não haverá folha 

dominical, durante todo o mês de Agosto. Voltará a aparecer no1º Do-

mingo de Setembro. 

 

AVISO DO CENTRO SOCIAL DE S. JOSÉ: 

Admite-se auxiliar para serviço de polivalência em lar, centro de dia e 

apoio domiciliário em regime de horário por turnos. 

Admite-se também cozinheira para trabalho por turnos diurnos. 

Contactar o centro social de s. José, na Rua do Brasil, ou pelo tm nº 

962143686. 

 

VIAGEM A ROMA: Ainda temos 20 lugares para o segundo grupo que 

sairá no sábado, dia 16, e regressará na terça-feira, dia 19 de novembro. 

No dia 18, segunda feira, seremos recebidos pelo Papa Francisco. 775€ / 

pessoa. 

 

CÉLULAS PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO: Reuniram em festa as 13 

células paroquiais de evangelização e já com uma de S. José. Foi um en-

contro alegre e festivo onde não faltou um rico almoço partilhado, com o 

esmero que todos põem em levar sempre coisas boas e belas. Os que 

foram ao seminário internacional de Milão deram testemunho da experi-

ência inesquecível que viveram. 

 

PARÓQUIA DE S. JOSÉ 
 

MUDANÇA DA HORA DA MISSA DAS 11H00 : Como vem sendo anuncia-

do, a missa das 11h00, a partir de 1 de Setembro, inclusive, passará a ser 

15 minutos mais cedo, às 10h45. 
 

ADORAÇÃO: No mês de agosto será apenas à 4ª, das 08h00 às 23h00. 
 

CATEQUESE : Inscrições a partir de 9 de setembro no Coro Alto (ao fun-

do da igreja, do lado esquerdo, das 18h00 até às 20h00) 
 

CENTRO DE ACOLHIMENTO JOÃO PAULO II: Até 31 de julho das 09.00h 

às 13.00h e das 14.00h até às 18.00h, no Salão, continua a decorrer a 

Feira de Oportunidades. 
 

FUNDO DE OBRAS: Em 24 de julho o fundo ia em 78.584,36€; no último 

fim de semana da generosidade acrescentámos 3.223,41€ a este fundo. 

No próximo domingo, o primeiro do mês, teremos mais uma oportunida-

de de contribuir com a nossa generosidade para esta conta que suportará 

as obras que arrancarão em meados de setembro. 

 

PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA 
 

ADORAÇÃO: Até 15 setembro, será apenas à 5ª, das 08h00 às 23h00. 
 

CATEQUESE: Inscrições a partir de 1 de setembro na secretaria (exceto 

às segundas que está fechada, todos os dias da parte da tarde) 
 

MISSAS EM AGOSTO: Durante o mês de agosto, de semana, só haverá 

missa à quinta feira. A missa de sábado às 17h30 também será suprimi-

da até setembro. Em alternativa, somos convidados a ir à missa às 19h00 

em SJosé. 



bro os joelhos diante do Pai, fonte de toda a paternidade, do qual 

recebe o nome toda a família, nos céus e na terra:»( Ef 3,14) . E Jesus 

disse: “Na terra, a ninguém chameis ‘Pai’, porque um só é o vosso 

‘Pai’: aquele que está nos céus.” (Mt 23,9) Só Deus é radicalmente 

nosso Pai, tudo o resto é participação na sua paternidade. De fato, 

não posso inventar-me a mim mesmo. A vida humana existe antes 

dos pais humanos. Não foram os pais que criaram a vida do ser huma-

no. Limitaram-se a recebê-la! Porque também eles são filhos… na 

realidade, e isto é que é belo, a raíz do ser filho, existe antes dos pais. 

O filho é alguém que os pais recebem. Já está tudo no dom: está tudo 

no embrião humano, no sim de Deus Pai e no sim dos pais à vida. Por 

isso os pais não devem esconder dos filhos a raiz da vida. Eles, pais, 

não são a raiz . O Pai nosso remete-nos para o mistério profundo da 

nossa vida, que passa pelos pais mas existe antes dos pais. É esta con-

dição de filhos de Deus, a fonte da dignidade humana de cada homem 

e mulher.  Diz S. João contemplando este mistério: “Vede que admirá-

vel amor o Pai nos consagrou ao querer que fossemos chamados fi-

lhos de Deus. E somo-lo de facto!” Tenho de acabar mas há tanto a 

dizer... que o Espírito Santo vos proporcione o estremecimento de 

alegria que provocou tantas vezes em Jesus e que o levou a exclamar: 

«Bendigo-te, ó Pai, Senhor do Céu e da Terra, porque escondeste 

estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeni-

nos. Sim, ó Pai, porque isso foi do teu agrado.» E depois acrescenta: 

«Tudo me foi entregue por meu Pai; e ninguém conhece o Filho senão 

o Pai, como ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o 

Filho o quiser revelar.» Que o filho, pelo seu Espírio, nos revele por 

dentro, “o comprimento, a altura, a largura e a profundidade do amor 

de Deus que ultrapassa todo o conhecimento." 

 

 

TESTEMUNHO 
 

Deus faz maravilhas, o seu Nome é Senhor. 
 

Chamo-me Célia e é com muita alegria e em grande ação de gra-

ças que anuncio e proclamo as maravilhas que Deus tem feito na 

minha vida. Nesta minha caminhada, desde que nasci, tudo seria 

pouco provável de dar certo, de ter acontecido, mas Deus mani-

festou-se sempre e tornou possível o que a “razão” consideraria 

inexequível. Porém, venho aqui partilhar apenas uma das graças 

de Deus, que recebi recentemente. Partilho-a devido à sua rele-

vância e ao contexto em que se manifestou. 

Há cerca de um ano comecei a ter perdas de sangue, aparente-

mente sem uma causa concreta. Consultei vários médicos, fiz al-

guns tratamentos, mas sem sucesso. Na verdade, nos últimos me-

ses a situação ficou descontrolada, e piorei bastante. Não me sen-

tia bem de saúde, ficava sem forças, devido à (abundante) perda 

de sangue, com desmaios iminentes. Perante este cenário, come-

cei a ficar muito angustiada e muito preocupada. Assumo que 

entrei em desânimo com a minha situação. Decidi falar com o Sr. 

Padre Jorge, na paróquia de S. João Baptista. Assim que comecei a 

expor a minha situação, desfiz-me em lágrimas. Ele disse-me: 

“Vamos rezar por ti, em comunidade, pois a oração comunitária é 

mais forte. Jesus gosta de nos ver unidos, cheios de caridade, in-

tercedendo uns pelos outros. Por isso é que disse: «Se dois de 

entre vós se unirem na terra, para pedir qualquer coisa, hão de 

obtê-la de meu Pai que está nos céus. Pois, onde estiverem dois 

ou três reunidos em meu nome eu estou no meio deles.” (Mt 18, 

19-20). E  propôs-me ainda receber o sacramento da unção dos 

doentes. No dia 14 de Julho, domingo, antes de terminar a reu-

nião final de todos os membros das células paroquiais de evangeli-

zação, onde estou inserida, recebi o sacramento da unção dos 

enfermos.   

Resumidamente, o pároco propôs a todas as cem pessoas presen- 
 

( continua na página seguinte) 
 

 

  
‘Amigo, empresta-me três pães, porque chegou de viagem um dos meus 
amigos e não tenho nada para lhe dar’. Ele poderá responder lá de den-
tro: ‘Não me incomodes; a porta está fechada, eu e os meus filhos esta-
mos deitados e não posso levantar-me para te dar os pães’. Eu vos digo: 
Se ele não se levantar por ser amigo, ao menos, por causa da sua insistên-
cia, levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo de que precisa. Também vos 
digo: Pedi e dar-se-vos-á; procurai e encontrareis; batei à porta e abrir-se-
vos-á. Porque quem pede recebe; quem procura encontra e a quem bate 
à porta, abrir-se-á. Se um de vós for pai e um filho lhe pedir peixe, em vez 
de peixe dar-lhe-á uma serpente? E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um 
escorpião? Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, 
quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo àqueles que Lho pedem!».  

 
MEDITAÇÃO  

 

Uma das coisas que mais espanta os discípulos é  a maneira próxima, 

íntima e amorosa com que Jesus trata a Deus.  Admirados pela sua 

forma de orar pedem a Jesus que os ensine a rezar e ele diz-lhes: rezai 

assim: «Pai Nosso…», fazendo-os entrar na sua intimidade com o Pai. 

Sabemos, pelos evangelhos, que Jesus tratava Deus pelo termo cari-

nhoso com que os filhos tratavam os pais na sua língua aramaica: 

“Abba”, que pode traduzir-se por papá, paizinho. Ora isso causou mui-

ta admiração nos discípulos pois um judeu nunca tratava a Deus com 

esta proximidade e familiaridade. No antigo testamento, o termo Pai,  

aplicado a Deus, aparece apenas no sentido de pai da nação de Israel. 

Pela aliança Ele é o criador do seu povo, o Pai coletivo. Mas a palavra 

não existe em sentido pessoal. Por esta razão chamar Pai a Deus não 

pode ter sido invenção dos discípulos nem da Igreja. Só Jesus o podia 

ter revelado. Mais: ele toma a iniciativa inaudita de nos fazer entrar 

na sua intimidade, exclusivamente d’Ele, com a pessoa de Deus, seu 

Pai. Este fato não existe em mais nenhuma religião. Sem Jesus, nunca 

teríamos sido capazes de conhecer realmente Deus, o Pai, e nunca 

teríamos conhecido o verdadeiro rosto de Deus, introduzindo-nos de 

tal modo no coração de Deus  que podemos invocá-lo como Pai. O 

Conhecimento de Deus é o dom mais belo e sublime que podíamos 

receber de Jesus, um dom tão grande que muda perspetivas e atitu-

des e nos leva até às raízes da nossa vida de onde todos vimos: do pai 

criador e Senhor de todas as coisas.  

Jesus quis muito que nós soubéssemos que éramos amados pelo Pai e 

que aprendêssemos a confiar n’Ele. Jesus sabe que o pecado produziu 

a ferida da desconfiança no nosso coração e deseja que experimente-

mos quanto o pai nos ama.   Mas não basta sabermos que somos fi-

lhos amados, é preciso que o experimentemos, que o sintamos. E isso 

é a obra do Espírito em nós. Diz-nos a carta aos Romanos: “Vós não 

recebestes um Espírito que vos escravize e volte a encher-vos de me-

do; mas recebestes um Espírito que faz de vós filhos adotivos. É por 

Ele que clamamos: «Abbá, ó Pai». Esse mesmo Espírito dá testemunho 

ao nosso espírito de que somos filhos de Deus.” Penso que uma das 

maiores tarefas espirituais que devemos desenvolver em nós é esta 

certeza vivida: de que somos filhos de Deus e viver a nossa vida funda-

mentada neste conhecimento. Este é o maior dom do Espírito Santo, o 

dom por excelência, fazer-nos sentir e viver como filhos. Por isso Jesus 

remata com estas palavras: “Se vós que sois maus sabeis dar coisas 

boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu não dará o Espírito 

Santo àqueles que o pedem”. O dom que Deus nos dará, com toda a 

certeza, se o pedirmos com fé, é o dom do Espírito pois, sem Ele, não 

chegaremos à experiência maravilhosa de nos sentirmos filhos do Pai 

que está nos céus. É com Jesus que sabemos que somos filhos e é no 

Espírito que experimentamos essa realidade. Todos os homens e mu-

lheres são filhos de Deus pela criação, pois todos foram criados à ima-

gem do Filho, mas só experimentarão a graça de serem filhos quando 

batizados em Cristo receberem o Espírito de adoção filial. Se conse-

guíssemos perceber por instantes o que significa sermos realmente 

filhos de Deus, perceberíamos que é a única riqueza que conta... Mas 

atenção! Dizer que Deus é Pai não é uma metáfora, uma figura de 

estilo.  É a verdadeira realidade.  Ele é que é o único Pai, a fonte de 

toda a paternidade. Por isso, Paulo escreveu:  «É por isso que eu do-


