
DIA MUNDIAL DAS MISSÕES – este Domingo, celebramos 
o DMM e o ofertório destina-se ao suporte financeiro das 
missões da Igreja nos países de missão. Na sua mensagem para 
este dia, o papa convida-nos a explorar três expressões-chave 
que resumem os três alicerces da vida e da missão dos dis-
cípulos: «Sereis minhas testemunhas», «até aos confins do 
mundo» e «recebereis a força do Espírito Santo». A men-
sagem completa pode ser lida nos nossos sites.
RELANÇAMENTO DA ADORAÇÃO EUCARÍSTICA - é já daqui 
a 15 dias, no fim de semana de 5 e 6 de novembro, que ire-
mos acolher em todas as missas celebradas nas nossas igrejas 
um Missionário da Santíssima Eucaristia. Convidamos todos a 
continuar a suportar na oração os bons frutos deste 
fim de semana eucarístico.
JANTAR ALPHA - depois de SJosé, na próxima 
sexta feira, dia 28, teremos o primeiro jantar 
Alpha em SJBaptista. Para os interessados, 
o link de inscrição cintinua disponível no 
nosso site em http://tiny.one/inscreve
ALPHA JOVENS - arranca na próxima 
quarta feira, dia 26, às 2h30 no Salão de SJosé.
GRUPO DE ORAÇÃO – 5ª feira, dia 27, às 21h30 na igreja de 
São João Baptista.
CONSELHO PASTORAL DA UP – reúne 3ª, dia 25, no Salão 
Paroquial de São José, das 21h30 às 23h30.
ENCONTRO DE TODOS OS JOVENS E ADOLESCENTES – to-
dos os jovens e adolescentes da nossa unidade pastoral são 
energicamente convidados para um encontro com o nosso 
bispo no próximo sábado, dia 29, às 21h00 no salão paroquial 
de SJosé. Contamos com o esforço e empenho de todos: es-
cuteiros, Say Yes, ASJ, Alpha Jovens, bem como de todos os 
outros que não integram nehum destes grupos. Pf, apareçam.
FIÉIS DEFUNTOS – dia 1 de novembro, solenidade de Todos 
os Santos, haverá missa em SJosé às 9h00, 10h30, 12h00 e 
19h00, para além da missa vespertina às 19h00 de segunda 
feira; em SJBaptista, será às 11h00 de dia 1. Dia 2, comemo-
ração de todos os fiéis defuntos, haverá missa às 8h30 e 19h00 
em SJosé, e às 21h00 em SJBaptista.
SJBAPTISTA - MISSA DAS 21H – recordamos que esta missa 
está a ser retomada a partir deste Domingo, 23Out, às 21h00 
(e não às 21h15, como era antes do verão).
SJBAPTISTA - DOMINGO DA PARTILHA – sempre no últi-
mo de cada mês, ié, no próximo. Em setembro, partilhámos 
1107,09€, dos quais 500 da partilha numerada (dos 37 inscri-
tos, apenas metade esteve presente). Aproveitamos para re-
cordar a possibilidade de o fazer por MBWAY: 968 544 141
SJOSÉ - ANIMADORES ASJ – encontro de formação 2ª feira. 
CAMINHADA PELA VIDA – prevista para este sábado, por 
causa das condições atmosféricas que por estes dias têm en-
volvido muita chuva, foi adiada para dia 25 de março.
23 NÃO É SÓ DIA DE FEIRA – tb é dia JMJ. 21h30 na Sé Velha
WYD GLOBAL RACE – durante este fim de semana pode con-
tribuir para reduzir ou até neutralizar a pegada ecológica cau-
sada pelas JMJ2023 - plantar árvores "a correr", literalmente. 

Saiba tudo nos nossos sites.

LEITURA I ( Sir 35, 15b-17.20-22a )
O Senhor é um juiz que não faz acepção de pessoas. Não 
favorece ninguém em prejuízo do pobre e atende a prece 
do oprimido. Não despreza a súplica do órfão, nem os 
gemidos da viúva. Quem adora a Deus será bem acolhido 
e a sua prece sobe até às nuvens. A oração do humilde 
atravessa as nuvens e não descansa enquanto não chega 
ao seu destino. Não desiste, até que o Altíssimo o atenda, 
para estabelecer o direito dos justos e fazer justiça.
SALMO RESPONSORIAL:  
O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. 
LEITURA II ( 2 Tim 4, 6-8.16-18 ) 
Caríssimo: Eu já estou oferecido em libação e o tempo da 
minha partida está iminente. Combati o bom combate, ter-

minei a minha carreira, guardei a fé. E agora já me está prepa-
rada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me há-de dar 
naquele dia; e não só a mim, mas a todos aqueles que tiverem 
esperado com amor a sua vinda. Na minha primeira defesa, 
ninguém esteve a meu lado: todos me abandonaram. Queira 
Deus que esta falta não lhes seja imputada. O Senhor esteve 
a meu lado e deu-me força, para que, por meu intermédio, a 
mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e to-
das as nações a ouvissem; e eu fui libertado da boca do leão. 
O Senhor me livrará de todo o mal e me dará a salvação no seu 
reino celeste. Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amen.
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EVANGELHO ( Lc 18, 9-14 ) 
Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns 
que se consideravam justos e desprezavam os outros: «Dois 
homens subiram ao templo para orar; um era fariseu e o 
outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim: ‘Meu Deus, 
dou-Vos graças por não ser como os outros homens, que 
são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publica-
no. Jejuo duas vezes por semana e pago o dízimo de todos 
os meus rendimentos’. O publicano ficou a distância e nem 
sequer se atrevia a erguer os olhos ao Céu; mas batia no 
peito e dizia: ‘Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou 
pecador’. Eu vos digo que este desceu justificado para sua 
casa e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será 
humilhado e quem se humilha será exaltado».



Reflexão
Na génese de todo o pecado e de todas as divisões e guerras 
entre os homens e as sociedades está um pecado de orgu-
lho que nos cega e nos destrói. Na narrativa bíblica a primei-
ra queda do ser humano tem na base um pecado de orgulho 
que consiste na recusa em ser criatura que reconhece o seu 
criador. A tentação da serpente é: “Se comerdes do fruto da 
árvore tereis o conhecimento do bem e do mal e sereis como 
Deus." Foi o orgulho que levou à escravatura de uma raça por 
outra, pois uns eram considerados dignos, outros não, é o or-
gulho que leva um país a invadir outro porque o invasor acha 
que tem o direito de ser uma grande nação à custa do outro 
a quem não se reconhece o mesmo direito. O orgulho faz-nos 
julgar os outros sempre a partir de cima para baixo. Também 
as religiões se encheram de orgulho pois consideraram a sua 
religião como especial e justa e olharam os outros como sujos 
e impuros, indignos de Deus. Nós considerámos os muçulma-
nos «infiéis» e eles pagaram-nos na mesma moeda e ainda 
hoje nos tratam como tal. O nível elevado de intolerância reli-
giosa e de assassinatos por motivos religiosos em certas par-
tes do mundo não é estrangeiro a este sentimento de superio-
ridade que decorre da relação com Deus. 
O fariseu tipifica o orgulho de quem se sente do lado de Deus, 
e por isso, puro, olhando os outros como impuros e indignos. 
«Dou-vos graças por não ser com os outros homens, que são 
ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano.»
Provavelmente sentimos arrepios com o orgulho do fariseu 
e normalmente simpatia pelo publicano, mas precisamos de 
pensar um pouco para descobrirmos que temos muito de fari-
saico na nossa vida e nos deixamos levar pelo orgulho de con-
siderar os outros abaixo de nós.
O orgulho é a própria mentira porque nos faz sentir superiores 
aos outros, nós que somos frágeis e fracos como eles, todos 
criaturas de Deus. Por isso, Deus que é a verdade, ao vir até 
nós para nos salvar, veio na profunda humildade, fazendo-se 
homem pobre e fraco, obediente até à morte e morte de cruz. 
Por isso todo aquele que quiser ser discípulo de Jesus deve 
aprender a viver o caminho de humildade que Ele viveu.
A oração que Jesus escuta é a oração do humilde, "pois essa 
atravessa as nuvens". 
Há muita forma dissimulada de vivermos este orgulho: Agarra-
mo-nos a ritos e fórmulas do passado, a maneiras de comun-
gar pretensiosamente mais puras, à desobediência e crítica 
em relação ao papa e às orientações do magistério da Igreja e 
podíamos continuar.
Neste Dia Mundial das Missões o Santo Padre recorda-nos que 
“os missionários de Cristo não são enviados para comunicar-
-se a si mesmos, mostrar as suas qualidades e capacidades 
persuasivas ou os seus dotes de gestão”.  Pelo contrário, na 
sua fraqueza, são chamados a testemunhar a força do Espírito 
Santo, protagonista da missão.

Extratos da mensagem do papa comentados.
«Recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, 
e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia 
e Samaria e até aos confins do mundo» (At 1, 8). São estas as 
palavras que o Papa Francisco escolheu para a celebração des-
te Dia Mundial das Missões. Estão aqui três afirmações fun-
damentais, que têm no testemunho do Apóstolo Paulo o seu 
mais belo exemplar:
1.ª: Somos testemunhas de Cristo. Não somos publicitários 
de um líder espiritual, nem vendedores de recordações de um 
Cristo passado. Somos testemunhas de um acontecimento, 
de um Cristo vivo, que vive em nós e faz nova a nossa vida. 
Não basta, por isso, o anúncio da Palavra, como se déssemos 
a conhecer um autor importante do pensamento, da literatura 

universal ou da cultura clássica. Faz falta o testemunho do que 
vimos e ouvimos, do que fez em nós e por nós o Filho de Deus. 
O testemunho de fé é a primeira forma de evangelização (cf. 
RMi, 42). Disse-o claramente São Paulo VI: «O homem contem-
porâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do 
que os mestres (…) ou então, se escuta os mestres, é porque 
eles são testemunhas» (EN 41). Na evangelização, em casa ou 
fora dela, caminham sempre juntos o exemplo de vida cristã 
e o anúncio de Cristo. Um serve o outro. São os dois pulmões, 
com que deve respirar cada pessoa e cada comunidade, para 
serem missionárias. Só na medida em que nos virem transfor-
mados por Cristo, é que outros poderão sentir-se atraídos por 
Ele. Mas pode acontecer hoje – e quem não o sente? – que o 
testemunho cristão chegue ao seu extremo do martírio. Na Ni-
géria ou em Portugal, o cristão tem de estar pronto a testemu-
nhar Cristo, até dar o Sangue por Ele. Paulo dizia hoje: “eu já 
estou a ser oferecido em libação” (2 Tm 4,6). E o seu combate 
levou-o a dar a vida por Jesus, como Jesus deu a Sua vida por 
ele. Este é o tempo, em que dar testemunho de amor a Cristo 
e à Igreja pode deixar-nos isolados, a falar sozinhos no deser-
to, pode custar-nos o insulto nas redes sociais, o desprezo dos 
bem-pensantes, a discriminação ou a exclusão em lugares de 
responsabilidade eclesial, social, cultural ou política. Sobretu-
do, aos mais jovens, nesta hora de receber os Símbolos da JMJ, 
digo-vos: não tenhais vergonha de dar testemunho de Cristo, 
em lugar nenhum da vossa vida, custe o que custar.  Dai teste-
munho do que Ele fez, do que Ele está a fazer em vós, por meio 
de vós e a vosso favor. Envergonhai-vos somente do pecado. 
Mas não vos envergonheis de Cristo!
2.ª: Somos enviados até aos confins do mundo. A missão não 
tem fronteiras: ela vai desde a própria casa à terra onde vive-
mos, até chegar mais longe e além-mar a todas as periferias 
que precisam da luz do Evangelho. Os territórios de missão 
não são longínquos. São, em primeiro lugar, os corações de 
tantos batizados, que ainda não conheceram a alegria e a be-
leza do encontro com Cristo. E esses moram em nossa casa, 
são nossos vizinhos, são nossos companheiros de estudo, de 
trabalho, de ginásio, de convívio. É ao coração de cada um de-
les, que somos enviados a levar o Evangelho, para que todos 
os pagãos, por nosso intermédio, O escutem e sobretudo O 
vejam em nós, em carne viva. Esta receção aos Símbolos da 
JMJ, por tantas pessoas, muito para além dos nossos adros, 
diz-nos onde estão hoje os campos de missão!  Que nenhum 
deles fique por cultivar!
3.ª: Na missão, não vamos sozinhos nem por nossa própria 
conta e risco. O Espírito Santo é o protagonista da missão; não 
somos nós nem vamos sós. Não somos enviados, como fari-
seus, para nos comunicamos a nós mesmos, para exibirmos 
as nossas qualidades e capacidades persuasivas ou os nossos 
dotes de gestão. Não. Na nossa pobreza e na nossa fraqueza, 
precisamente quando ninguém se põe do nosso lado, nós – tal 
como Paulo – mostramos ao mundo que o Senhor está a nos-
so lado, que nos anima, esclarece e fortalece com a graça do 
Espírito Santo!
Que a receção à Cruz peregrina da JMJ e ao ícone de Maria, 
Salvação do Povo romano, nos inspire o testemunho feliz e co-
rajoso de que Cristo vive e é a mais formosa juventude deste 
mundo (cf. Christus vivit, 1).


