
 

 

 

 

 

 

 

LEITURA I (Am 8, 4-7) 

Escutai bem, vós que espezinhais o pobre e quereis eliminar os 
humildes da terra. Vós dizeis: «Quando passará a lua nova, para 
podermos vender o nosso grão? Quando chegará o fim de 
sábado, para podermos abrir os celeiros de trigo? Faremos a 
medida mais pequena, aumentaremos o preço, arranjaremos 

balanças falsas. Compraremos os necessitados por dinheiro e os 
indigentes por um par de sandálias. Venderemos até as cascas do 
nosso trigo». Mas o Senhor jurou pela glória de Jacob: «Nunca 
esquecerei nenhuma das suas obras».   
 

LEITURA II (1 Tim 2, 1-8)  

Caríssimo: Recomendo, antes de tudo, que se façam preces, orações, 
súplicas e acções de graças por todos os homens, pelos reis e por 
todas as autoridades, para que possamos levar uma vida tranquila e 
pacífica, com toda a piedade e dignidade.  Isto é bom e agradável aos 
olhos de Deus, nosso Salvador; Ele quer que todos os homens se 
salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Há um só Deus e um 
só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, que Se 
entregou à morte pela redenção de todos. Tal é o testemunho que foi 
dado a seu tempo e do qual fui constituído arauto e apóstolo - digo a 
verdade, não minto - mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, 
portanto, que os homens rezem em toda a parte, erguendo para o 
Céu as mãos santas, sem ira nem contenda.  
 

EVANGELHO (Lc 15, 1-32) 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Um homem rico 
tinha um administrador, que foi denunciado por andar a desperdiçar 
os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: ‘Que é isto que ouço 
dizer de ti? Presta contas da tua administração, porque já não podes 
continuar a administrar’. O administrador disse consigo: ‘Que hei-de 
fazer, agora que o meu senhor me vai tirar a administração? Para 
cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que hei-
de fazer, para que, ao ser despedido da administração, alguém me 
receba em sua casa’. Mandou chamar um por um os devedores do 
seu senhor e disse ao primeiro: ‘Quanto deves ao meu senhor?’. Ele 
respondeu: ‘Cem talhas de azeite’. O administrador disse-lhe: ‘Toma a 
tua conta: senta-te depressa e escreve cinquenta’. A seguir disse a 
outro: ‘E tu quanto deves?’, Ele respondeu: ‘Cem medidas de trigo’. 
Disse-lhe o administrador: ‘Toma a tua conta e escreve oitenta’. E o 
senhor elogiou o administrador desonesto, por ter procedido com 
esperteza. De facto, os filhos deste mundo são mais espertos do que 
os filhos da luz, no trato com os seus semelhantes. Ora Eu digo-vos: 
Arranjai amigos com o vil dinheiro, para que, quando este vier a 
faltar, eles vos recebam nas moradas eternas. Quem é fiel nas coisas 
pequenas também é fiel nas grandes; e quem é injusto nas coisas 
pequenas também é injusto nas grandes. Se não fostes fiéis no que se 
refere ao vil dinheiro, quem vos confiará o verdadeiro bem? 
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 PerCurso ALPHA: em SJBaptista tivemos para cima de 100 participan-

tes no jantar de apresentação deste percurso e, em SJosé, na próxima 

quinta-feira, 26 de setembro (excecionalmente, porque todos os 

outros jantares decorrerão à sexta-feira), no restaurante 39,  tere-

mos o mesmo jantar para o qual ainda se pode inscrever. Além destes 

dois, lembramos que haverá ainda um 3º que se destina a famílias 

com filhos em idade escolar, a partir de 12 de outubro, e que decor-

rerá aos sábados à hora de almoço em SJBaptista. 
 

GRUPO DE PREPARAÇÃO DE ADULTOS PARA O BATISMO 

Há um grupo para toda a cidade que prepara os adultos para recebe-

rem o batismo. No ano passado foram 8 os que receberam o batismo 

na Vigília Pascal com o Sr Bispo. Este ano estamos a constituir um 

novo grupo. Se conhecer algum adulto que saiba desejar ser batizado, 

fale-lhe deste grupo. Os encontros vão começar no dia 1 de outubro 

no Instituto Justiça e Paz. 
 

FORMAÇÃO DE LEITORES DA PALAVRA DE DEUS 

A proclamação da Palavra de Deus, para que ela chegue bem aos 

ouvidos dos membros da assembleia celebrante e dali entre no cora-

ção, é uma arte que se aprende. Uns recebem-na de uma forma mais 

inata, outros nem tanto. Mas uns e outros precisam de aprender al-

guns conceitos básicos para bem exercerem este santo ministério. 

Este ano vamos propor uma formação, que já foi feita outras vezes 

em anos atrás, mas agora entraram leitores novos e é preciso que 

todos recebam essa formação básica. O Dr Alberto Seiça será o ani-

mador desta formação que será dada em 4 sessões com as seguintes 

datas: 7 e 21 de novembro; 5 e 19 de Dezembro. Convido os leitores 

a colocarem estas datas nas suas agendas: Será às 21:15 na sala ao 

lado da sacristia.  
 

FORMAÇÃO TEOLÓGICA: A Diocese propõe a todos os cristãos que 

puderem um curso de teologia para leigos de 3 anos, aos sábados de 

manhã. Algumas pessoas das nossas paróquias já o frequentaram e 

outras andam a frequentá-lo.  Para quem não puder fazer este curso, 

por ser tão longo, pode fazer uma formação mais curta, por exemplo 

a de 8 sábados que forma leitores e outros ministérios. 
 

CURSO DE MÚSICA SACRA: Se gostava de dirigir um coro, tocar ór-

gão, cantar o salmo responsorial, ou simplesmente fazer parte de um 

coro com formação musical, pense em inscrever-se na escola diocesa-

na de música sacra. Ela prepara bons músicos para servirem na Litur-

gia. Dura 4 anos, aos sábados, mas se já tiver conhecimentos musicais 

pode saltar um ano depois de ter feito um teste de conhecimentos. 
 

CATEQUESE: as inscrições continuam a decorrer, em SJosé no Coro 

Alto (ao fundo da igreja, do lado esquerdo), de segunda a sexta das 

18h00 até às 19h30, e em SJBaptista na secretaria, de teça a sexta e 

da parte da tarde. No próximo dia 5 de outubro, sábado, será a aber-

tura oficial que contará com a presença da escritora Maria Teresa 

Maia Gonzalez no Seminário (aberto à participação da comunidade): 

11h30 - Encontro da escritora com as crianças; 13 - Almoço partilhado 

14h00 - Encontro com a escritora (pais, catequistas e adolescentes) 

16h00 - Eucaristia  
 
 
 

PARÓQUIA DE S. JOSÉ 
 
 

GRUPO DO CRISMA: estão a decorrer as inscrições para os jovens 
que fizeram o ASJ e outros com mais de 18 anos que desejem receber 
este sacramento culminante do percurso de iniciação cristã. 
 
 
 

PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA 
 
 

JANTAR ANUAL DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 
É apenas uma vez por ano e é já na próxima sexta feira, dia 27, em 
Pereira do Campo, como nos últimos anos. As inscrições ainda conti-
nuam abertas nas secretarias de ambas as paróquias. 35€ / pessoa. 
Precisamos da vossa presença e contribuição para esta obra de todos. 
Convide os seus amigos para um belo jantar. 



dinheiro e se deixaram comprar? Depois o dinheiro engana-nos 

quando pensamos que ele nos pertence em absoluto só a nós. 

Jesus não nos diz para desprezarmos o dinheiro, mas para colocá-

lo ao serviço do Reino, da construção do bem, do amor, da solida-

riedade e da paz. Uma pessoa que ganhe dinheiro muito mais do 

que o que precisa, se o gasta só ao seu serviço ou da sua família, 

esquecendo-se que há outras necessidades, vive como se fosse 

senhor absoluto dos seus bens e esquece-se que foi constituído 

administrador.  

4. Deus deseja que sejamos criativos na questão do anúncio da 

salvação 

Deus está tão interessado na nossa salvação, em que saibamos 

escolher o verdadeiro bem, que quer que sejamos criativos no 

anúncio para que a Sua Palavra de Vida eterna possa chegar a to-

dos. É desta criatividade que nos fala a parábola de hoje quando 

parece elogiar o administrador desonesto. Mas atenção: não é a 

desonestidade que é elogiada, é a habilidade. Deus espera que 

sejamos astuciosos no anúncio do evangelho, mas constata que os 

homens são mais astuciosos quando se trata do desejo de ganhar 

dinheiro e de adquirir poder ou prestígio. Jesus deseja muito que 

o ardor pelo Reino, pelo trabalho da justiça e da paz nos tornas-

sem ainda mais criativos do que a esperteza dos que trabalham 

pelo dinheiro. É isso que os últimos papas também nos têm suge-

rido dizendo-nos que a Igreja têm de encontrar uma nova lingua-

gem, novos métodos e novo ardor para irmos ao encontro dos 

homens de hoje. 
 
 

UNIDADE PASTORAL 
 

AS JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE 
As JMJ são uma meta muito importante para o incremento da pasto-
ral juvenil nas nossas paróquias: Jovem, se tens mais de 15 anos não 
fiques parado, vem propor-te fazer uma caminhada rumo às Jornadas 
Mundiais da Juventude. Inscreve-te no grupo de jovens da paróquia 
de S. José a construir. Se Frequentas a paróquia de S. João Baptista, 
integra-te no grupo de jovens  já existente e que reúne à sexta feira. 
 

EVANGELII NUNTIANDI e EVANGELLI GAUDIUM 
Iniciaremos no próximo dia 23 de outubro, em SJosé, o estudo destas 
duas exortações apostólicas: a Evangelii Nuntiandi de Paulo VI e publi-
cada em 1975, e a Evangelli Gaudium do Papa Francisco, logo no iní-
cio do seu papado, e que começa assim : “A ALEGRIA DO EVANGELHO 
enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Je-
sus. Quantos se deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da 
tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce 
sem cessar a alegria.“ 
A exploração destes dois documentos marcantes na história contem-
porânea da Igreja prolongar-se-á ao longo de 7 sessões,  sempre à 
quarta feira à noite - 21h30 -, e serão introduzidos pelo sr bispo D. 
Pelino, que bem conhecemos.  
Ainda estamos a um mês da sessão de abertura, mas gostaria de exor-
tar a todos, de uma forma especial aqueles que exercem um serviço 
nas paróquias, mas não só, que marcassem desde já a data nas vossas 
agendas. 
 

FORMAÇÃO ESPIRITUAL PARA A ORAÇÃO  
A partir da próxima terça feira dia 8 de outubro, iniciaremos em SJo-
sé, para a Unidade Pastoral, um percurso de 15 sessões, uma Oficina 
de Oração onde se aprende e se aprofunda a arte de orar. Esta apren-
dizagem tem um caráter experimental e prático onde se aprende a 
entrar na relação pessoal com o Senhor através de várias modalida-
des de oração. Orar é uma graça do Senhor mas, enquanto atividade 
humana, é também uma arte que pode ser aprendida e aperfeiçoada. 
Inscreva-se na secretaria: limitado a 25 participantes. Em Fevereiro, 
terminado este 1º percurso, iniciaremos um segundo. 
 

JORNADAS DE PASTORAL “COMUNICAR A FÉ NA ERA DIGITAL” 

Reforço este convite sobretudo aos catequistas, membros dos diver-

sos conselhos e serviços, equipas Alpha, etc. No próximo dia 28. 

  
MEDITAÇÃO  

 

1. A vontade de Deus para nós 

No texto da segunda leitura vem uma frase que resume toda a 

Bíblia, e a que já fiz referência na semana passada: «Deus nosso 

salvador quer que todos os homens se salvem e cheguem ao co-

nhecimento da verdade.» Este querer divino é que motivou a en-

carnação do Verbo e o mistério da redenção. A história humana 

está orientada por este querer divino: «Deus quer». É o mistério 

da sua vontade, desse desígnio de amor que Ele desde toda a eter-

nidade teve consigo, que aos poucos foi revelando e que, na pleni-

tude dos tempos, levou ao seu pleno cumprimento em Cristo. A 

Igreja existe por causa deste desígnio divino: continuar a obra de 

Cristo pela ação do Espírito, isto é, levar a salvação a todo o ho-

mem. Por isso todos os evangelhos terminam com o mandato mis-

sionário: «Ide, fazei discípulos de todos os povos, batizai-os e ensi-

nai-os a cumprir tudo quanto vos mandei». Se nos esquecemos 

disto perdemos a identidade como membros da Igreja e como 

discípulos de Jesus.  

2. Estudo da Evangelii Gaudium: 

Por isso iremos começar aqui, nas paróquias da Unidade Pastoral, 

a partir de 23 de Outubro, um estudo sobre a evangelização a par-

tir da Exortação Apostólica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 

complementada com a de Paulo VI, Evangelii Nuntiandi. O primei-

ro encontro será animado pelo sr D. Manuel Pelino. Convido a to-

dos a participarem nestes sete encontros.  

3. A salvação tem um desafio de eternidade 

Este querer divino em salvar o homem do pecado, do vazio inte-

rior, da tristeza e da morte eterna, atinge-o nesta vida, mas tem 

uma dimensão de eternidade. É bom experimentarmos a salvação 

nesta vida, pois a vida vivida com Deus é Vida plena, e sem Deus é 

fraca sobrevivência. Mas Deus quer salvar-nos também da morte 

eterna. Quer que sejamos felizes com Ele para sempre na eterni-

dade. Muitas parábolas de Jesus são para dizer que as nossas esco-

lhas têm consequências de eternidade e que se fomos criados li-

vres também somos responsáveis pelos nossos atos, pois Deus 

leva-nos a sério. A parábola do rico e do pobre Lázaro são um avi-

so bondoso de Deus a todos aqueles que fecham o seu coração 

aos outros, usurpando aquilo a que eles têm direito, pois nós so-

mos administradores dos bens que Deus colocou à nossa disposi-

ção e não donos absolutos. Depois de experimentar a sua perdição 

eterna, o rico avarento queria que Deus mandasse alguém ressus-

citado dos mortos para prevenir a sua família. Deus disse-lhe: 

“Têm lá os profetas, aqueles que lhes falam em nome de Deus, 

que os ouçam.” Também o evangelho de hoje vai num sentido 

semelhante: adverte-nos que o homem, na sua liberdade, pode 

escolher não a salvação mas a condenação quando se deixa enga-

nar pelos ídolos do dinheiro e das riquezas e não vive com um co-

ração reto e honesto. “Um homem rico tinha um administrador…” 

Percebe-se bem que o homem rico é Deus, e o administrador é 

cada um de nós. Podemos administrar com generosidade e retidão 

os bens que Deus nos deu, sejam eles materiais ou espirituais, ou 

podemos administrá-los mal, esquecendo-nos que nada é nosso 

em absoluto e que um dia seremos julgados pela administração do 

que nos foi dado, os nossos talentos de toda a ordem. O dinheiro 

pode enganar-nos de duas maneiras: primeiro, faz-nos crer que 

nos assegurará a felicidade; mas virá um dia, no entanto, em que 

teremos de deixar tudo. Na frase de Jesus: “Arranjai amigos com o 

vil dinheiro, para que, quando este vier a faltar…”, isto é, quando 

morrerdes, eles vos recebam nas moradas eternas. Mas em que 

moradas nos poderão receber os amigos que fizemos com o vil 

dinheiro e se deixaram comprar? Depois o dinheiro engana-nos 


