
RELANÇAMENTO DA ADORAÇÃO EUCARÍSTICA - dentro 
de 3 semanas, no fim de semana de 5 e 6 de novembro, ire-
mos acolher em todas as missas celebradas nas nossas igrejas 
um Missionário da Santíssima Eucaristia. Convidamos todos a 
rezar pelos bons frutos deste relançamento.
JANTAR ALPHA - depois dos jantares de apre-
sentação, o percurso arranca na próxima sex-
ta-feira 21 em SJosé e, na seguinte, dia 28, em 
SJBaptista - dia 26 será o jantar de apre-
sentação do Alpha jovens. Para os in-
teressados, o link de inscrição está em 
http://tiny.one/inscreve
SJBAPTISTA - ALMOÇO ANUAL – ainda estão a decorrer as 
inscrições – próximo Domingo, dia 23 de outubro, a seguir 
à missa, às 13h30, no Convento de Sandelgas - 35€/pessoa 
(18€ por criança) - tijolo a tijolo. Inscrições na secretaria e em 
http://tiny.one/inscreve
AUSÊNCIA DOS PADRES – todos os padres estarão ausentes 
das paróquias desde a tarde deste Domingo, dia 16, até quar-
ta, 19. 3ª e 4ª não haverá, por essa razão, missa em SJBaptista.
SJBAPTISTA - MISSA DAS 21H – recordamos que esta missa 
será retomada a partir do próximo Domingo 23 de outubro. 
Passará a ser às 21h00, e não às 21h15.
SJOSÉ – MERCADO DAS TROCAS – no próximo sábado, dia 
22, este mercadinho de troca de brinquedos terá lugar no es-
paço exterior da igreja de SJosé das 10h às 12h00.
SJOSÉ - JANTAR DE DESPEDIDA DO SACRISTÃO - recorda-
mos que ainda estão a decorrer na secretaria as inscrições 
para o jantar de 22 Out, às 20h00, no restaurante 39.   17,5€.
SJOSÉ - PEDITÓRIO DOS VICENTINOS - neste Domingo, à 
entrada das missas. Obrigado pela vossa generosidade em fa-
vor dos mais necessitados.
CAMINHADA PELA VIDA 2022 – no próximo sábado teremos 
em Coimbra a 2ª Caminhada pela Vida - 22 Out, pelas 15h00 
no Largo da Portagem.
LEGIÃO DE MARIA – por ocasião do encerramento do cen-
tenário, terá lugar no próximo fim de semana de 22 e 23 de 
outubro a Peregrinação Nacional a Fátima: “Com Maria, le-
vantemo-nos e partamos apressadamente”.
250 ANOS DA SÉ NOVA – no próximo fim de semana cel-
ebraremos 250 anos da Sé Nova ao serviço da diocese, na 
sequência da expulsão da Companhia de Jesus. A data será 
assinalada com vários eventos religiosos e culturais, entre os 
quais um concerto que contará com a presença da Orquestra 
Clássica do Centro. O programa completo está afixado nos 
nossos sites.
DIA MUNDIAL DAS MISSÕES – no próximo Domingo. O 
ofertório do próximo fim de semana destina-se ao suporte fi-
nanceiro das missões da Igreja nos países de missão.
WYD GLOBAL RACE – plantar árvores "a correr", literal-

mente. Saiba tudo nos nossos sites.

LEITURA I ( Ex 17, 8-13 )
Naqueles dias, Amalec veio a Refidim atacar Israel. Moisés 
disse a Josué: «Escolhe alguns homens e amanhã sai a com-
bater Amalec. Eu irei colocar-me no cimo da colina, com a 
vara de Deus na mão». Josué fez o que Moisés lhe ordenara 
e atacou Amalec, enquanto Moisés, Aarão e Hur subiram ao 
cimo da colina. Quando Moisés tinha as mãos levantadas, 
Israel ganhava vantagem; mas quando as deixava cair, tinha 
vantagem Amalec. Como as mãos de Moisés se iam tornan-
do pesadas, trouxeram uma pedra e colocaram-na por de-
baixo para que ele se sentasse, enquanto Aarão e Hur, um 
de cada lado, lhe seguravam as mãos. Assim se mantiveram 
firmes as suas mãos até ao pôr do sol e Josué desbaratou 
Amalec e o seu povo ao fio da espada.

SALMO RESPONSORIAL:  
O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. 
LEITURA II ( 2 Tim 3, 14 – 4, 2 ) 
Caríssimo: Permanece firme no que aprendeste e aceitaste 
como certo, sabendo de quem o aprendeste. Desde a infância 
conheces as Sagradas Escrituras; elas podem dar-te a sabedo-
ria que leva à salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escri-
tura, inspirada por Deus, é útil para ensinar, persuadir, corri-
gir e formar segundo a justiça. Assim o homem de Deus será 
perfeito, bem preparado para todas as boas obras. Conjuro-te 
diante de Deus e de Jesus Cristo, que há-de julgar os vivos e 
os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino: Proclama 
a palavra, insiste a propósito e fora de propósito, argumenta, 
ameaça e exorta, com toda a paciência e doutrina.
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EVANGELHO ( Lc 18, 1-8 ) 
Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábo-
la sobre a necessidade de orar sempre sem desanimar: «Em 
certa cidade vivia um juiz que não temia a Deus nem respeita-
va os homens. Havia naquela cidade uma viúva que vinha ter 
com ele e lhe dizia: ‘Faz-me justiça contra o meu adversário’. 
Durante muito tempo ele não quis atendê-la. Mas depois dis-
se consigo: ‘É certo que eu não temo a Deus nem respeito os 
homens; mas, porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe 
justiça, para que não venha incomodar-me indefinidamente’». 
E o Senhor acrescentou: «Escutai o que diz o juiz iníquo!... E 
Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, que por Ele 
clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar muito tempo? Eu 
vos digo que lhes fará justiça bem depressa. Mas quando vol-
tar o Filho do homem, encontrará fé sobre a terra?».



Não é pelo poder nem pela força, mas pelo Espírito Santo
Estamos a começar o ano pastoral cheios de esperança. Sen-
tem-no todos os que trabalham na missão da Igreja colocando 
nela “a cabeça, as mãos e o coração”, para utilizar a expressão 
do Papa Francisco.  Na pastoral temos de usar a cabeça, quer 
dizer, a inteligência, as mãos, com o significado de ação, de 
serviço concreto, de "pôr as mãos na massa", e temos de usar 
o coração, quer dizer, os afetos, as emoções, a ternura, o amor.
No último sábado, cerca de 50 pessoas da Unidade pastoral 
estiveram em Leiria, no Seminário, naquilo a que chamamos o 
dia da Visão. Chamamos visão a uma imagem do futuro dada 
por Deus acerca da nossa UP, que produz paixão em nós e nos 
entusiasma na missão. Quando as pessoas chegaram, depa-
raram-se com frases tiradas de jornais do ano de 2034, isto 
é, jornais do futuro. A título de exemplo, apresento algumas 
dessas frases: 
-«Paróquias mantêm dez percursos diferentes de formação 
cristã porque a procura da formação de discípulos é superior 
à oferta».
-«Oitenta por cento dos participantes na missa dominical são 
ativos na vida da paróquia, segundo os seus dons, e uma gran-
de parte está envolvida também em associações civis para a 
construção de um mundo melhor».
-«É criada na UP a centésima célula paroquial de evangeliza-
ção, quer dizer, cerca de mil pessoas se reúnem quinzenal-
mente em pequenos grupos para a partilha do Evangelho e 
vivência fraterna».
-«Cinco jovens das paróquias partem em missão para países 
mais pobres e dois entram no seminário Maior. Tudo começou 
com o Alpha jovens e depois continuou com a pastoral juvenil 
séria onde não faltaram retiros, campos de férias e experiên-
cias de missão».
-«Unidade Pastoral decide construir um novo centro juvenil 
porque o existente tornou-se demasiado pequeno para aco-
lher o número crescente de jovens que são acolhidos e as di-
versas atividades que lá se fazem».
-«Paróquias perceberam que a sua força e alegria vem de 
Deus e mantém adoração perpétua numa cadeia ininterrupta 
em que cada um dá uma hora por semana».
-«Vicentinos em S. José e GASC em S. João Baptista encon-
tram a sua força para servir os pobres na adoração eucarística 
e tornaram-se a expressão da caridade de toda a UP. Todos 
se sentem implicados. Assim as conferências foram renovadas 
com gente de todas as idades especialmente os mais jovens».
Bem, fico por aqui e não coloquei as mais ousadas. 
Alguns poderão pensar: «sonhadores». Sim, por agora é so-
nho, mas não um sonho individual que não passaria de um 
sonho, mas sonho coletivo pode tornar-se em realidade se co-

meçamos a orientar-nos por ele, definindo uma visão, modifi-
cando estruturas para que se tornem todas mais missionárias, 
formando líderes com esta visão, influenciando a cultura da 
UP para que se torne normal e normativo aquilo que antes 
não era vivido, definindo estratégias, usando novas ferramen-
tas para obter os frutos esperados. Já estamos a caminho e 
temos presentes todos estes pontos a negrito. 
No sábado passado, através de uma bela exposição cada um 
pôde ver onde se situava melhor quanto aos seus dons para a 
missão. Pudemos ver um vídeo sobre a cultura e confrontar-
-nos com a cultura das paróquias naquilo que é tóxico e naqui-
lo que é saudável, e dialogámos como mudar os aspetos tóxi-
cos dessa cultura que não estão de acordo com o evangelho 
e como fortalecer os que são saudáveis. Foi um dia entusias-
mante onde todos aprendemos, trabalhámos e nos entusias-
mámos para a missão. 
No dia seguinte, em S. João Baptista, foi um banho de multi-
dão com tantas famílias novas com ar de alegria e esperança a 
iniciar a catequese familiar.
Ajudou à festa um casal de cristãos de uma igreja evangélica 
que, depois de uma caminhada de aprofundamento, decidiu 
entrar na plena comunhão da Igreja católica. A alegria deles 
contagiou a todos. O seu desejo de receber o Pão da Vida, o 
Corpo e Sangue de Cristo, levou-me a pensar: «Quanto seria 
bom que todos os católicos tivessem este desejo e amor à Eu-
caristia!»
Durante toda esta semana que passou, em S. José, foi aco-
lhido cada ano da catequese com os seus pais.  São centenas 
de pais que vêm com os filhos e com eles tentam fazer ca-
minho de discípulos. Sim, sabemos que nem tudo é perfeito, 
que há frequentes ausências de alguns, que a missa dominical 
leva tempo a enraizar-se nos hábitos de muitos pais e conse-
quentemente dos filhos. Mas também é visível que há passos 
que se vão dando e consolidando. A catequese familiar foi um 
grande passo que se deu em toda a Unidade Pastoral. 
Há 3 chaves principais pelas quais nos regemos: a primeira é 
a prioridade da evangelização, a segunda é a formação de lí-
deres para a missão, e a terceira é o primado da graça divina.
E com esta última chego aos textos de hoje: sem oração tudo 
o que estive a dizer é um castelo feito na areia, ou, como diz 
Jesus, é uma casa construída sobre a areia, vêm os ventos e as 
tempestades e a casa cai pois não tem alicerces sólidos. Sem a 
graça divina, nada funciona consistentemente.
Moisés não consegue vencer a batalha contra Amalec se não 
se puser permanentemente em oração. Mas, quando eleva 
a Deus as suas mãos e assim permanece em oração durante 
todo o combate, torna-se vencedor. A obra da evangelização é 
um combate entre a luz e as trevas. Só fazendo como Moisés 
seremos vitoriosos, apesar de todas as ameaças do interior da 
igreja que são as nossas fraquezas e pecados e das ameaças do 
exterior, que são muitas, pois os tempos não são fáceis para 
a irradiação do evangelho. Jesus, no evangelho, diz a mesma 
coisa. Perseverai na oração, porque Deus fará justiça aos seus 
eleitos que por Ele clamam dia e noite.
Muitos têm saudades da adoração noturna que acabou com 
a pandemia. Em 5 e 6 de novembro iremos ter conosco um 
padre francês que nos irá ajudar a relançar a adoração euca-
rística. Precisamos de mais gente envolvida na adoração, a 
clamar dia e noite para que como fruto do trabalho da mis-
são, cresçam continuamente o número daqueles que vivem a 
alegria inebriante do encontro pessoal com Cristo e se tornem 
discípulos de Jesus.


