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Deus eterno e omnipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso 
serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração.

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

LEITURA I ( Is 45, 1.4-6 )
Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomou pela mão 
direita, para subjugar diante dele as nações e fazer cair as armas 
da cintura dos reis, para abrir as portas à sua frente, sem que nen-
huma lhe seja fechada: «Por causa de Jacob, meu servo, e de Is-
rael, meu eleito, Eu te chamei pelo teu nome e te dei um título 
glorioso, quando ainda não Me conhecias. Eu sou o Senhor e não 
há outro; fora de Mim não há Deus. Eu te cingi, quando ainda não 
Me conhecias, para que se saiba, do Oriente ao Ocidente, que fora 
de Mim não há outro. Eu sou o Senhor e mais ninguém». 

SALMO RESPONSORIAL: 
Aclamai a glória e o poder do Senhor. 

LEITURA II ( 1 Tes 1, 1-5 ) 
Paulo, Silvano e Timóteo à Igreja dos Tessalonicenses, que está 
em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo: A graça e a paz estejam con-

vosco. Damos continuamente graças a Deus por todos vós, ao fazer-
mos menção de vós nas nossas orações. Recordamos a actividade da 
vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança 
em Nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus, nosso Pai. Nós 
sabemos, irmãos amados por Deus, como fostes escolhidos. O nosso 
Evangelho não vos foi pregado somente com palavras, mas também 
com obras poderosas, com a acção do Espírito Santo.

EVANGELHO ( Mt 22, 15-21 ) 
Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a ma-
neira de surpreender Jesus no que dissesse. Enviaram-Lhe alguns 
dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-Lhe: 
«Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas, segundo a verdade, 
o caminho de Deus, sem te deixares influenciar por ninguém, pois 
não fazes acepção de pessoas. Diz-nos o teu parecer: É lícito ou não 
pagar tributo a César?». Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: 
«Porque Me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo». Eles 
apresentaram-Lhe um denário e Jesus perguntou: «De quem é esta 
imagem e esta inscrição?». Eles responderam: «De César». Disse-Lhes 
Jesus: «Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus».

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES - hoje é dia mundial das missões e o 
resultado do nosso ofertório será para esse fim: as missões da Igreja 
no mundo. Nas páginas internas da folha, está mais um excerto da 
mensagem do Papa Francisco para este dia. Mensagem completa 
nos sites de ambas as paróquias.

SALA DE ESTUDO PARA OS MAIS DESFAVORECI-
DOS - lembramos que a sala de estudo, destinada  a 
alunos com dificuldades económicas, vai iniciar a sua 
atividade esta semana. +info nos sites web.

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA - em SJBaptista, 
para além de quinta-feira, passaremos a ter 
adoração também à terça, das 8h às 23h, com 
interrupção entre as 18h e as 20h - por a igreja 
estar ocupada com a celebração da eucaristia e a 
catequese que lá está a decorrer por falta de ou-
tro espaço suficientemente amplo para acolher 
os nossos grupos de crianças e adolescentes. Em 
SJosé, mantém-se por agora o mesmo horário: à 
quarta, das 8h às 23h.

SBBAPTTA - EQUIPA DE ANIMAÇÃO PASTORAL - 4ªf, 21, às 21h30.

SJOSÉ - EQUIPA DE ANIMAÇÃO PASTORAL - 5ªfeira, 22, às 21h30.

VÉSPERAS EM TEMPO DE PANDEMIA - Voltemo-nos para o Se-
nhor: este tempo difícil que estamos a viver pode não ser um tempo 
de des-graça, mas um tempo de graça. Um tempo de voltarmos mais 
para o Senhor de uma froma pessoal e comunitária.

A adoração eucarística contínua é um grande bem entre nós, pois 
permite a muita gente estar com o Senhor, adorando-o no silêncio 
do seu coração. Porém, precisamos também muito da oração comu-
nitária, que nos congregue para, pela união das vozes e do canto, 
elevarmos a Deus o louvor, a adoração e a súplica que Ele merece.  
Uma oração muito importante e bela que a tradição da Igreja nos 
legou e que muitos cristãos têm vindo a descobrir é a Liturgia das 
Horas, sobretudo as Laudes (manhã) e as Vésperas (à tarde). Nós 
queremos propor a partir do Domingo de Cristo-Rei Vésperas, na 
igreja de S. José, para toda a Unidade pastoral de S. José e S. João 
Baptista. Iremos começar por fazer duas vezes por mês, de quinze 
em quinze dias. Durante a pandemia o coro estará presencialmente, 
com mais algumas pessoas que puderem, e convidaremos os cris-
tãos a cantar connosco as vésperas, a partir de sua casa pelo You-
tube e Facebook. Mas queremos umas vésperas bonitas, solenes, e 
com todos os símbolos litúrgicos que nos ajudem a elevar o coração 
a Deus. Para isso, precisamos de formar um coro próprio para não 
pedirmos um esforço demasiado grande aos coros das missas. O 
convite e a proposta que faço é que pessoas que queiram oferecer 
a Deus um tempo de louvor à sua glória se disponibilizem para um 
ensaio de 15 em 15 dias, aos sábados à tar-
de, para aprendermos a cantar o hino, as an-
tífonas e os salmos, e irmos compreendendo 
melhor a grandeza da oração oficial da igreja. 
O primeiro ensaio será às 16:00 do dia 7 de 
Novembro.  Até lá, iremos convidando publica 
e pessoalmente pessoas, homens e mulheres 
para este coro que se dedicará só às vésperas 
de 15 em 15 dias.  Será o próprio pároco a en-
saiar para não sobrecarregar mais ninguém, a 
não ser que encontre alguém disponível para 
o fazer. Não é preciso ser uma Maria Callas ou 
um Pavarotti, mas precisa-se de ter pelo me-
nos uma voz capaz de afinar com os outros.

Para quem quem quiser começar a oferecer-se, pode fazê-lo para 
o mail p.jorgessantos@gmail.com. E desde já agradeço a quem se 
mostrar disponível para tal. Deus tem-me feito ver em visão interior 
a igreja de S. José e S. João Baptista a dirigirem-Lhe louvores e sú-
plicas ao Domingo à tarde, dia da sua glorificação nos céus. Além de 
que a oração evangeliza o nosso coração. Queres colaborar?



JESUS CRISTO É O SENHOR

Esta afirmação do kerigma cristão, proclamado depois da ressurreição do 
Senhor, diz a identidade de Cristo e de como devemos relacionar-nos com 
Ele.  Proclamar que Jesus Cristo “é o Senhor” reenvia-nos à afirmação da 
primeira leitura, «Eu sou o Senhor e mais ninguém», e tem consequências 
enormes na nossa maneira de viver: em primeiro lugar, é um antídoto con-
tra todas as idolatrias deste mundo, de ontem e de hoje. Por isso, os primei-
ros cristãos, que proclamavam Jesus como “o Senhor”, não podiam dobrar 
o joelho diante do imperador romano nem de qualquer poder terrestre por 
maior que ele fosse. E morriam por causa disso. Nós só nos inclinamos e nos 
ajoelhamos diante de Deus: do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em atitu-
de de adoração como criaturas diante do criador. Quando nos ajoelhamos 
diante da imagem de um santo ou mesmo de Nossa Senhora, temos de ter 
o cuidado de fazer a diferença: aí é uma atitude de veneração, de respeito e 
de humildade mas não de adoração. Ajoelhamo-nos e prostramo-nos sim, 
diante da Eucaristia, do Santíssimo Sacramento, porque Ele « É o Senhor».
Jesus Cristo, pela sua morte e ressurreição, foi constituído Senhor dos vivos 
e dos mortos. Por isso é vã toda a tentativa dos senhores deste mundo, 
quando se sentem com poder, de se arrogarem em senhores da história 
como se tivessem na mão os destinos do mundo.  Um hino cristão dos pri-
meiros séculos diz: «Ele é a imagem de Deus invisível, o primogénito de 
toda a criatura.  N’Ele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visí-
veis e invisíveis (…) Ele é anterior a todas as coisas e por Ele tudo subsiste. 
(…) Aprouve a Deus que n’Ele residisse toda a plenitude.» ( Col 1,12-20)
Dizer que Jesus é o Senhor, Adonai (hebraico), Kyrios(em grego),  significa 
dizer que Ele é o criador e Aquele por quem tudo subsiste e sem Ele nada 
pode existir. 
Mas Deus, que é grande e Senhor, criador de tudo e de todos e sem o qual 
nada existe, criou o mundo e todos os seres levado pelo do seu amor eter-
no. Ele fez-se humilde e abaixou-se à pequenez da sua criatura. Ele não nos 
quer dominar como os senhores deste mundo, mas quer libertar-nos de to-
das as dominações que nos escravizam. Quis criar-nos livres e autónomos, 
capazes até de nos voltarmos contra Ele e de usarmos o nosso livre arbítrio 
para o negarmos e usarmos as capacidades que Ele nos deu, para vivermos 
sem Ele. Ciro, rei pagão da Pérsia, que tinha invadido a Babilónia, libertou 
o povo de Israel cativo neste império e enviou-o para o seu país; e Isaías 
afirma que, embora tenha sido visivelmente Ciro quem fez aquilo, foi Deus, 
condutor da história, que conduziu Ciro àquela ação boa, pois tudo está nas 
mãos de Deus. Para que Israel fosse liberto, Deus deu a Ciro poder sobre as 
nações. Foi Ele quem o “tomou pela mão direita, para subjugar diante dele 
as nações e fazer cair as armas da cintura dos reis, para abrir as portas à 
sua frente, sem que nenhuma lhe seja fechada: «Por causa de Jacob, meu 
servo, e de Israel, meu eleito, Eu te chamei pelo teu nome e te dei um título 
glorioso, quando ainda não Me conhecias»”.
No Evangelho, Jesus diz que se respeite o senhorio de César pois também 
César está nas mãos de Deus, ainda que não o saiba. Mas só Deus é Senhor. 
É na sua mão que está o destino do mundo e da história. 
Sobretudo desde a revolução francesa para cá, a humanidade tem tentado 
livrar-se de Deus como se Ele fosse aquele que nos impede de sermos livres  
- e tem sido uma autêntica cegueira. São Paulo chama a isso “a impiedade”, 
que é a raíz de todo o pecado, a recusa de reconhecer a Deus, de lhe dar 
glória ou, dito de outro modo, a recusa de Deus como criador de todas as 
coisas e a recusa de si mesmo enquanto criatura.  Mas sem Deus, em quem 
tudo subsiste, o homem fica perdido e errante no nada infinito. É a queda 
eterna, a impiedade.
«Dar a César o que é de César» significa reconhecer a autonomia das rea-
lidades terrestres proclamada pelo Concílio Vaticano II. Significa aceitar a 
lei da incarnação e das mediações humanas. É aceitar o caminho que nos 
permite, num justo comportamento em relação a César, de poder dar a 
Deus o que é de Deus, quer dizer, a totalidade do homem. Isto é, o homem 
só pertence a Deus, pois Ele é o seu criador e Senhor; mas o 
seu serviço a Deus passa pela construção do mundo como 
cidadãos, cumprindo todas as leis estabelecidas, como 
aliás Jesus fez. Jesus deu a Deus tudo, mas obedeceu 
aos poderes instituídos em tudo o que não ia contra a 
vontade do Pai. Jesus não contesta o poder de César, 
cuja sorte, como a de Ciro, está nas mãos de Deus.  
Em conclusão, o cristão que adora a Deus como úni-
co Senhor e que só se ajoelha diante dele, deve ser 
também o primeiro na linha da frente na construção 
de um mundo mais justo, em obediência a todas as 
leis humanas que não estejam em contradição com 
a sua fé e sua adoração ao único Deus.

«Eis-me aqui, envia-me» (Is 6, 8)

«A missão, a “Igreja em saída” não é um programa, um intuito concretizá-
vel por um esforço de vontade. É Cristo que faz sair a Igreja de si mesma. 
Na missão de anunciar o Evangelho, moves-te porque o Espírito te impele 
e conduz. Deus é sempre o primeiro a amar-nos e, com este amor, vem 
ao nosso encontro e chama-nos. A nossa vocação pessoal provém do facto 
de sermos filhos e filhas de Deus na Igreja, sua família, irmãos e irmãs na-
quela caridade que Jesus nos testemunhou. Mas, todos têm uma dignidade 
humana fundada na vocação divina a ser filhos de Deus, a tornar-se, no 
sacramento do Batismo e na liberdade da fé, aquilo que são desde sempre 
no coração de Deus. (...)

A missão é resposta, livre e consciente, ao apelo de Deus. Mas este apelo 
só o podemos sentir, quando vivemos numa relação pessoal de amor com 
Jesus vivo na sua Igreja. Perguntemo-nos: estamos prontos a acolher a pre-
sença do Espírito Santo na nossa vida, a ouvir a chamada à missão quer 
no caminho do matrimónio, quer no da virgindade consagrada ou do sa-
cerdócio ordenado e, em todo o caso, na vida comum de todos os dias? 
Estamos dispostos a ser enviados para qualquer lugar a fim de testemunhar 
a nossa fé em Deus Pai misericordioso, proclamar o Evangelho da salvação 
de Jesus Cristo, partilhar a vida divina do Espírito Santo edificando a Igreja? 
Como Maria, a Mãe de Jesus, estamos prontos a permanecer sem reservas 
ao serviço da vontade de Deus (cf. Lc 1, 38)? Esta disponibilidade interior é 
muito importante para se conseguir responder a Deus: Eis-me aqui, Senhor, 
envia-me (cf. Is 6, 8). E isto respondido não em abstrato, mas no hoje da 
Igreja e da história. (...)

Celebrar o Dia Mundial das Missões significa também reiterar que a oração, 
a reflexão e a ajuda material das vossas ofertas são oportunidades para par-
ticipar ativamente na missão de Jesus na sua Igreja. A caridade manifestada 
nas coletas das celebrações litúrgicas do terceiro domingo de outubro tem 
por objetivo sustentar o trabalho missionário, realizado em meu nome pelas 
Obras Missionárias Pontifícias, que acodem às necessidades espirituais e 
materiais dos povos e das Igrejas de todo o mundo para a salvação de todos.

in Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões

ORAÇÃO
Pai Santo, estava a pensar que cumprir os meus deveres cívicos 
na retidão e na honestidade é tão difícil 
como cumprir os meus deveres religiosos; 
mas depois pus-me a pensar se havia «dois deveres» 
ou se afinal o dever era só um! 
Se és Tu que me dizes que «devo dar a César o que é de César», 
então esse dever é religioso, porque és Tu que mo mandas. 
Pai, todas as criaturas Vos obedecem no misterioso enredo 
das vontades livres dos homens;
Por isso vos peço que guieis com a vossa luz invisível 

aqueles que na vossa providência infinita governam hoje o mundo.
Conduzi-os para que não se fechem nos seus interesses egoístas e dos seus 

países, mas que influenciem a construção de um mundo aberto a todos.
Fazei também que nenhum de nós abuse do seu poder, 

mas que toda a autoridade sirva para o bem de todos,
conforme o Espírito e a Palavra do Vosso Filho 

e a humanidade inteira Vos reconheça 
como o único Deus.
Ámen.


