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LEITURA I ( Is 53, 10-11 )
Aprouve ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento. 
Mas, se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá 
uma descendência duradoira, viverá longos dias, e a obra 
do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofri-
mentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, 
meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas 
iniquidades.
SALMO RESPONSORIAL: 
Desça sobre nós a vossa misericórdia, porque 
em Vós esperamos, Senhor.
LEITURA II ( Hebr 4, 14-16 ) 

Irmãos: Tendo nós um sumo sacerdote que 
penetrou os Céus, Jesus, Filho de Deus, per-
maneçamos firmes na profissão da nossa fé. 
Na verdade, nós não temos um sumo sacer-
dote incapaz de se compadecer das nossas 
fraquezas. Pelo contrário, Ele mesmo foi pro-
vado em tudo, à nossa semelhança, excepto 
no pecado. Vamos, portanto, cheios de con-
fiança ao trono da graça, a fim de alcançar-
mos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. 

CAMINHADA PELA VIDA - cum-
pre-se neste ano de 2021 a 10ª 
Caminhada pela Vida em Lisboa. 
No próximo dia 23 de outubro, 
serão 10 as cidades que em simul-
tâneo vão caminhar pela defesa 
da Vida humana. Coimbra é uma 
dessas 10 cidades e junta-se, pela 
primeira vez, a esta manifestação 
coletiva em prol da promoção da 
dignidade e respeito pela Vida 
em todas as suas fases, formas 
e fragilidades, desde o momento 
da conceção até à morte natural.
O ponto de encontro será pelas 
14h30 no Largo da Portagem 
(com uma peça branca ou uma 
T-shirt da Caminhada vestida, se 
possível), de onde se parte em 
direção à Praça 8 de maio para finalizar o percurso em convívio e 
clima de festa. A Caminhada será curta e acessível para que todos 
(dos bebés aos seniores) possam participar. Precisamos de acentuar 
a nossa voz junto dos decisores políticos. Precisamos de combater 
a indiferença e marcar posição sobre o rumo que se está a delinear. 
Precisamos de dizer em alto e bom som “Sim à Vida, sempre!”.
Contamos convosco, com todas e todos, com cada uma e cada um. 
JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE EM MOVIMENTO - no 
dia 24 de outubro vai realizar-se na Sé Nova uma celebração onde 
serão entregues os logos para cada COT (Comité organizativo terri-
torial). Existe um COT em cada 2 Unidades Pastorais. Nós fazemos 
um COT com a UP de Ceira e há muitos adultos e jovens envolvidos.
Esta celebração será presidia pelo D. Américo Aguiar, bispo auxiliar 
de Lisboa e presidente da fundação JMJ Lisboa 2023, contando com 
a presença do nosso bispo D. Virgílio. Convidam-se todos os jovens 
das paróquias a estarem presentes nesta celebração.
ALPHA JOVENS - começará a 18 Outubro e destina-se a jovens dos 
16 aos 20 anos. O link para inscrição em https://linktr.ee/sjbaptista
CELEBRAÇÃO DO SACRAMENTO CRISMA - no dia 6 de novembro, 
às 16h00, na Sé Nova, os jovens da Unidade pastoral bem como al-
guns adultos que se prepararam para o efeito vão receber o crisma.
INSCRIÇÕES PARA O SACRAMENTO DO CRISMA - em novembro 
irá dar-se início ao grupo de preparação para o crisma com os jovens 
do Say Yes de S. João Baptista e os que terminaram o ASJ em S. José.  
Os que participarem nestes encontros poderão receber o crisma no 
Pentecostes 2022. Inscrições em https://linktr.ee/sjbaptista
CONSELHO ECONÓMICO SJOSÉ - reúne quarta, dia 20, 21h30.
PEDITÓRIO À PORTA DA IGREJA DOS VICENTINOS/CAJP II - no 
próximo fim de semana, 23 e 24, os Vicentinos estarão à porta da 
igreja a fazer o seu peditório mensal. Agradecemos a grande genero-
sidade nos peditórios anteriores onde se demonstra que continuam 
ospreocupados com todos os irmãos mais necessitados. Bem Hajam!

EVANGELHO ( Mc 10, 17-30 ) 
Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproxi-
maram-se de Jesus e disseram-Lhe: «Mestre, nós quere-
mos que nos faças o que Te vamos pedir». Jesus respon-
deu-lhes: «Que quereis que vos faça?». Eles responderam: 
«Concede-nos que, na tua glória, nos sentemos um à tua 
direita e outro à tua esquerda». Disse-lhes Jesus: «Não 
sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que Eu vou be-
ber e receber o batismo com que Eu vou ser baptizado?». 
Eles responderam-Lhe: «Podemos». Então Jesus disse-
-lhes: «Bebereis o cálice que Eu vou beber e sereis bapti-
zados com o baptismo com que Eu vou ser batizado. Mas 
sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não Me 
pertence a Mim concedê-lo; é para aqueles a quem está 
reservado». Os outros dez, ouvindo isto, começaram a in-
dignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e disse-
-lhes: «Sabeis que os que são considerados como chefes 
das nações exercem domínio sobre elas, e os grandes fa-
zem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim en-
tre vós: quem entre vós quiser tornar-se grande, será vosso 
servo, e quem quiser entre vós ser o primeiro, será escravo 
de todos; porque o Filho do homem não veio para ser ser-
vido, mas para servir e dar a vida pela redenção de todos». 



APRESENTANDO O PLANO PASTORAL
A TODA A UNIDADE PASTORAL

No sábado, dia 9, esteve reunido o Conselho Pastoral da UP 
com os Conselhos Económicos e responsáveis de vários grupos 
onde se apresentou a Visão da UP e o Plano Pastoral.  Ficou cla-
ro que, se quisermos que o plano tenha impacto nas paróquias, 
é fundamental que a comunidade toda o conheça, se aproprie 
dele, e se entusiasme com o que pode acontecer se o puser-
mos em prática. Por outro lado, quando a comunidade começa 
a ver coisas novas a acontecer, dá-se conta de que algo se passa 
e também deseja colaborar com entusiasmo para que a Igreja 
responda melhor ao que Deus espera dela nos tempos atuais.

Na semana passada dissemos já que o Plano está construído 
sobre os cinco essenciais da vida cristã. E lembrámos quais eram:

-A oração e os sacramentos que nos permitem viver em união 
com Deus crescendo na alegria e na esperança;

-A vida fraterna, que nos leva a juntarmo-nos à família de 
Deus e a tecer com ela laços de comunhão e de amor fraterno;

-A formação do discípulo, que nos transforma e nos torna 
adultos na fé;

-O serviço, que permite exercer os nossos dons e os nossos 
talentos ao serviço dos outros;

-A evangelização, que consiste no anúncio do amor de Deus 
àqueles com quem nos cruzamos no dia a dia. 

 Quer isto dizer que, vivendo cada um destes aspetos essen-
ciais para o crescimento de um discípulo ou de uma comunidade 
de discípulos, tanto cada um particularmente como a comuni-
dade só pode crescer e frutificar. 

Para entendermos bem cada um vamos explicá-los durante o 
ano, à razão de um essencial por mês, terminando em cada mês 
com um símbolo que permanecerá na igreja.

A ordem que usamos é mais ou menos arbitrária. Mas, como 
estamos no Dia Mundial das Missões, começamos por aquele 
essencial que na ordem que expus em cima vem em último lugar.

1º Essencial da vida cristã: A Evangelização
Evangelizar constitui a missão essencial da Igreja (…) a sua gra-

ça e vocação própria, a sua mais profunda identidade. Ela existe 
para evangelizar” (nº 14 da Evangelli Nuntiandi de Paulo VI)

A Igreja evangeliza em primeiro lugar porque o Senhor Jesus 
a mandou, ou melhor, nos mandou a todos, quando disse antes 
de partir para o céu: «Ide por todo o mundo, fazei discípulos de 
todos os povos, batizai-os e ensinai-os a cumprir tudo quanto 
vos mandei.» Uma outra razão é-nos recordada pelo Papa Fran-
cisco na mensagem para o Dia Mundial das Missões que hoje 
celebramos e que é o tema da semana: «Não podemos deixar 
de anunciar o que vimos e ouvimos». Isto é, quem já conheceu o 
Senhor e fez a experiência do seu amor, sabendo que “Ele enche 
o coração e a vida de todos os que se deixam encontrar por Ele”, 
seria capaz de não falar dele aos outros? Seria como ver alguém 
que tivesse conhecido uma fonte num oásis do deserto e não 
indicasse o caminho dessa fonte a quem encontra a morrer de 
sede pelo caminho.

Mas, se evangelizar fosse fácil, todos os cristãos seriam evan-
gelizadores e não seria preciso estarmos sempre a lembrar esta 
nossa missão de cristãos.

Temos de confessar que, mesmo para aqueles que têm uma 
grande experiência de amizade com o Senhor e que sabem que 
conhecê-lo, ou não o conhecer, não é a mesma coisa, e faz toda a 
diferença na vida de alguém, mesmo para esses, a evangelização 
tem de ser uma decisão forte levada pela obediência à Palavra 
de Deus e ao desejo de que muitos conheçam a alegria que é o 
encontro com Cristo.

Quais os obstáculos que sentimos à evangelização?
1º Não fomos formados nisso. Não fez parte, durante mui-

to tempo, da nossa cultura católica o falar de Deus aos outros 
e comunicá-lo. Isso era para uma elite a que chamávamos «os 
missionários» que iam para povos distantes levar o Evangelho 
aos pagãos. Nós sentíamo-nos em território não necessitado de 
evangelização.

2º O confundirmos evangelização com proselitismo. Evange-
lizar é um ato de amor que consiste em partilhar àqueles com 
quem me cruzo uma Boa Notícia que me deu alegria, como fa-
zem os pais quando lhes nasce um filho. Neste caso, a Boa Notí-
cia é Jesus Cristo que o evangelizador encontrou. Trata-se sem-
pre de uma proposta e nunca de uma imposição.

3º: Na nossa cultura laicista, a questão de Deus passou para 
a esfera íntima, para a opção interior de cada um e, por isso, 
causa um certo desconforto a alguns crentes que gostariam de 
transmitir a sua fé a outros e entrar nesse domínio. No entanto, 
quando ultrapassamos esse desconforto e convidamos alguém 
para, por exemplo, fazer um percurso Alpha e encontrar-se com 
Cristo, as pessoas agradecem muito ter-lhes feito o convite. A 
pessoa permanece sempre livre de aceitar ou rejeitar.

4º Alguns dizem: “Para quê evangelizar?” O melhor cristão 
não será aquele que vive a sua fé, no seu íntimo, que reza, que 
faz o bem, sem andar a perturbar ninguém? A pergunta que po-
demos colocar a quem diz isto é a seguinte: Mas como é que 
essa pessoa que vive a fé no seu íntimo a obteve? Alguém certa-
mente lhe falou de Deus, pois se isso não tivesse acontecido, ela 
não teria fé. Sempre que há um crente é porque alguém, uma ou 
geralmente muitas pessoas, não se calaram, pois se acontecesse 
um dia nós deixarmos de evangelizar acabaria a fé no mundo, 
pois a fé nasce da escuta da Palavra de Deus que nos vem através 
de outros que a escutaram.

Por isso, por amor das pessoas, e por obediência ao mandato 
do Senhor, devemos vencer as nossas resistências interiores e 
trabalharmos na Missão de fazer discípulos e ensiná-los a cum-
prir o que o Senhor nos mandou.

No Dia Mundial das Missões, é importante repetir o que diz o 
Papa Francisco, que «eu sou uma missão nesta terra e por isso 
estou neste mundo» (Eg273)

Continuaremos no próximo Domingo.


