
SEMANA DOS SEMINÁRIOS – a Semana dos Seminários des-
te ano tem como lema o apelo feito por são Paulo a Timóteo 
para que não se envergonhasse de dar testemunho de Nosso 
Senhor, nem dele próprio que estava na prisão. Estas palavras 
soam a incentivo de um verdadeiro guia espiritual, atento e 
preocupado com o percurso do seu discípulo, ao mesmo tem-
po que representam um reforço da confiança nas suas capaci-
dades e no dom recebido de Deus. Para o Apóstolo, este apelo 
decorria da sua convicção de que Timóteo tinha uma «fé sem 
fingimento», para a qual tinham contribuído a sua avó e a sua 
mãe. Com esta iniciativa, a Igreja pretende, hoje, apelar aos 
mais jovens para que sejam testemunhas alegres e corajosas 
de Jesus Cristo e do seu Evangelho.
A Igreja deposita uma grande confiança nos mais jovens e o 
apelo a que sejam capazes de dar um testemunho alegre da 
fé assenta no reconhecimento das suas capacidades, energia, 
audácia e criatividade. A todos e cada um, Jesus Cristo, o gran-
de amigo, chama a uma vocação e a alguns concede o dom do 
chamamento ao ministério ordenado. O fundamental é que 
nenhum deixe de se interrogar sobre a possibilidade desse ca-
minho ou exclua essa hipótese.
Ao longo da próxima semana somos todos convidados a rezar 
por aqueles que se colocam a questão vocacional. No próxi-
mo Domingo, o ofertório será entregue ao nosso Seminário 
Diocesano: este ano estão 11 seminaristas no Porto, a prepa-
rarem-se para serem ordenados ao serviço da Igreja. 4ªfeira, 
dia 3, haverá no Seminário uma vigília de oração pelas 21h30.
RELANÇAMENTO DA ADORAÇÃO EUCARÍSTICA - no pró-
ximo fim de semana, o de 5 e 6 de novembro, iremos acolher 
em todas as missas celebradas nas nossas igrejas um Missio-
nário da Santíssima Eucaristia que fará a homilia. 
Na segunda à noite, às 21h30, haverá em SJosé, no salão, uma 
conferência aberta a todos quantos queiram participar, em 
especial aqueles que já assumem uma hora por 
semana para assegurar a adoração eucarística.
JANTAR ALPHA - até ao terceiro jantar, ainda se 
pode inscrever neste percurso. Para os inte-
ressados, o link de inscrição continua dis-
ponível em http://tiny.one/inscreve
TODOS OS SANTOS – dia 1 de novembro, Solenidade de To-
dos 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. 
FIÉIS DEFUNTOS – dia 2, haverá missa às 8h30 e 19h00 em 
SJosé, e às 21h00 em SJBaptista.
ORAÇÃO DE CURA E MISERICÓRDIA – 5ª feira, dia 3, às 
21h30 na igreja de São João Baptista.
SJBAPTISTA - DOMINGO DA PARTILHA – este é o Domingo 
da partilha. Pode também partilhar por MBWAY: 968 544 141
SJOSÉ - PROFESSORES DE PORTUGUÊS – a Sala de Estudo 
procura com alguma urgência professores de português para 
dar apoio a alunos desfavorecidos do 7º e 10º anos.

LEITURA I ( Sab 11, 22 – 12, 2 )
Diante de Vós, Senhor, o mundo inteiro é como um grão de 
areia na balança, como a gota de orvalho que de manhã cai 
sobre a terra. De todos Vos compadeceis, porque sois omni-
potente, e não olhais para os seus pecados, para que se ar-
rependam. Vós amais tudo o que existe e não odiais nada do 
que fizestes; porque, se odiásseis alguma coisa, não a teríeis 
criado. E como poderia subsistir, se Vós não a quisésseis? 
Como poderia durar, se não a tivésseis chamado à existên-
cia? Mas a todos perdoais, porque tudo é vosso, Senhor, que 
amais a vida. O vosso espírito incorruptível está em todas as 
coisas. Por isso castigais brandamente aqueles que caem e 
advertis os que pecam, recordando-lhes os seus pecados, 
para que se afastem do mal e acreditem em Vós, Senhor.

SALMO RESPONSORIAL:  
Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei. 
LEITURA II ( 2 Tes 1, 11 – 2, 2 ) 
Irmãos: Oramos continuamente por vós, para que Deus vos 
considere dignos do seu chamamento e, pelo seu poder, 
se realizem todos os vossos bons propósitos e se confirme 
o trabalho da vossa fé. Assim o nome de Nosso Senhor 
Jesus Cristo será glorificado em vós, e vós n’Ele, segundo 
a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós vos 
pedimos, irmãos, a propósito da vinda de Nosso Senhor 
Jesus Cristo e do nosso encontro com Ele: Não vos deixeis 
abalar facilmente nem alarmar por qualquer manifestação 
profética, por palavras ou por cartas, que se digam vir de 
nós, pretendendo que o dia do Senhor está iminente.

Fo
lh

a 
Pa

ro
qu

ia
l 3

0.
10

.2
02

2 
—

 3
1º

 D
O

M
IN

G
O

 D
O

 T
EM

PO
 C

O
M

U
M

EVANGELHO ( Lc 19, 1-10 ) 
Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atraves-
sar a cidade. Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu, que 
era chefe de publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas, 
devido à multidão, não podia vê-l’O, porque era de pequena 
estatura. Então correu mais à frente e subiu a um sicómo-
ro, para ver Jesus, que havia de passar por ali. Quando Jesus 
chegou ao local, olhou para cima e disse-lhe: «Zaqueu, desce 
depressa, que Eu hoje devo ficar em tua casa». Ele desceu ra-
pidamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, todos 
murmuravam, dizendo: «Foi hospedar-Se em casa dum peca-
dor». Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo: 
«Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens e, se cau-
sei qualquer prejuízo a alguém, restituirei quatro vezes mais». 
Disse-lhe Jesus: «Hoje entrou a salvação nesta casa, porque 
Zaqueu também é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do ho-
mem veio procurar e salvar o que estava perdido».



Reflexão
A primeira leitura apresenta-nos o coração de Deus como be-
nevolente e cheio de amor e compaixão pelos homens. Deus 
é grande e diante dele somos como uma gota de orvalho que 
de manhã cai sobre a terra. Que bonita imagem!  Esta bon-
dade e misericórdia de Deus dá-se a conhecer em plenitude 
com Jesus que vem ao encontro dos homens para travar com 
eles um diálogo de salvação. No seu tempo foram tantos esses 
encontros salvadores, com a Samaritana, à beira do poço de 
Jacob, com Bartimeu na cidade das palmeiras, uma das mais 
antigas do mundo, Jericó, e com Zaqueu nesta mesma cidade, 
para só falar destes.

A figura de Zaqueu
O texto de hoje fala-nos do encontro com este último que pro-
curava ver Jesus, mas era uma tarefa com alguns obstáculos 
que ele teve de ultrapassar.  Em primeiro lugar o obstáculo da 
sua pequenez de estatura, em segundo lugar, a paralisia da 
sua vergonha e, em terceiro lugar, a crítica mordaz da multi-
dão contra ele.
Mas o que faz toda a diferença na narração é o facto de Za-
queu, desejar ver Jesus. Um desejo tão grande que, através de 
meios improvisados no momento, o levou a superar todos os 
obstáculos que o impediam de ver o que queria.
Para lá do obstáculo da sua pequenez que lhe podia dar um 
certo complexo diante dos outros, os maiores obstáculos eram 
o da vergonha de se assumir como interessado em conhecer 
Jesus, Ele um “homem pequeno” não só fisicamente, mas 
também espiritualmente, pelo menos na forma como era visto 
e como se via a si mesmo. 
O terceiro obstáculo era a crítica e os juízos negativos da mul-
tidão que o detestava e, por isso, não perdoava a Jesus o facto 
de se ter ido hospedar em casa de um pecador.
Zaqueu venceu todos estes obstáculos, porque “queria ver 
Jesus”. Este, quando vê Zaqueu pendurado na árvore, dá-se 
conta do esforço que ele deve ter feito e do seu ato de fé. Cha-
ma-o pelo seu nome: «Zaqueu, desce depressa que hoje devo 
ficar em tua casa». Jesus conhece cada pessoa pelo seu nome. 
A sua vontade de ir imediatamente a casa de Zaqueu, revela a 
sua vontade de entrar na vida de todo aquele que lhe queira 
abrir a porta do coração. De facto, as palavras de Jesus no final 
do texto «porque o filho do homem veio procurar e salvar o 
que estava perdido» mostram que não era tanto Zaqueu que 
procurava Jesus, mas Jesus que procurava Zaqueu! Zaqueu só 
se tornou visível quando subiu ao sicómoro, mas Jesus já se 
dirigia para ali para se encontrar com Ele.
As motivações pelas quais Zaqueu queria ver Jesus eram pu-
ras ou interesseiras? Nunca vamos saber porque S. Lucas não 
nos fala disso. O que sabemos é que fossem quais fossem as 
motivações que o levaram a desejar conhecer Jesus, ele ficou 
transformado por esse encontro e, se as suas motivações eram 
fracas ou insuficientes, foram purificadas. No final, Zaqueu re-
vela-se um homem novo, com nova orientação da vida. «Vou 
dar quatro vezes mais a quem roubei e dar metade dos meus 
bens aos pobres».

Os Zaqueus de hoje
Há muita gente hoje, jovens e adultos, a baterem à porta da 
Igreja, uns com motivações que nos encantam, outras em que 
vemos que ainda são muito interesseiras e precisam de ser 
purificadas. A maior parte são mais para pedir sacramentos 

do que para pedir a graça da fé e de um real encontro. Pedem 
o batismo, a primeira comunhão, o crisma, porque não foram 
batizados em crianças, não tiveram catequese e querem ser 
padrinhos, casar catolicamente, e alguém lhes explicou que 
precisavam de serem batizados primeiro. Também muitos pais 
inscrevem os filhos na catequese infantil para receberem a 
primeira comunhão e fazerem a profissão de fé, sem estarem 
muito interessados no caminho cristão dos filhos, embora isto 
vá melhorando com a catequese familiar onde os pais, cami-
nhando com os filhos, vão refletindo sobre isto.  
É importante acolher todos estes pedidos, mesmo parecendo 
interesseiros, e dar-lhes resposta, embora explicando muitas 
vezes que o mais importante é o caminho para o conhecimen-
to e a relação com Jesus para que depois os sacramentos se-
jam vividos como fontes de graça. 
Os sacramentos são sinais operativos que manifestam e apro-
fundam esse encontro que já se deu na fé. Muita gente tem 
feito o batismo de adultos e o crisma, mas depois nunca mais 
os vemos na comunidade cristã, sinal de que receberam os 
sacramentos mais por uma razão funcional do que pelo desejo 
do encontro e seguimento com Jesus. Precisamos de ajudar a 
purificar estes pedidos reorientando-os para o encontro com 
Jesus que transforma a vida. Mas, felizmente, também há mui-
tos que, pelo caminho, se encontraram com Jesus e mudaram 
a vida.
Já no tempo de Jesus ele se queixava que muitos andavam 
atrás dele por interesse, mas muitos deles depois eram toca-
dos pela sua palavra e vinham transformados. Não interessa 
a razão por que vão ter com Jesus, hoje com a Igreja, o que 
interessa é como regressam. 

Perguntas chave
Continua a haver hoje muitos Zaqueus que desejam ver Jesus, 
e as perguntas chave para nós são: 
1. Quando e onde poderão eles escutar o anúncio forte de 
Cristo morto e ressuscitado por eles e serem acompanhados 
por um grupo no seu processo de crescimento? 
2. Que programas de evangelização temos para propor a fé 
inicial, o primeiro anúncio, a quem, como Zaqueu, anda à pro-
cura de Deus ou que nós mesmos procuramos nas “periferias” 
em que vivem?
Dito de outra forma: Como e onde é que os descrentes vão 
encontrar Cristo na nossa paróquia?
3. Onde é que irão quando, depois de terem encontrado Cris-
to, começarem a desejar conhecer melhor a sua palavra e con-
formarem a sua vida com a sua doutrina?
Será que todos os paroquianos sabem responder a estas per-
guntas para saberem orientar aqueles que, numa conversa 
com eles, revelam um desejo de fazer um caminho de fé?
Há tempos alguém me perguntou: O Senhor padre gosta mui-
to do Alpha porque fala muitas vezes dele. E eu respondi: Sim, 
mas mais do que Alpha, o que gosto é de ter nas paróquias um 
programa aberto que proponha a fé e o encontro com Jesus e 
oriente para a fonte os que nos batem à porta com sede. Além 
disso, depois do encontro com Jesus, precisamos de os acom-
panhar no seu crescimento. É para isso que temos as células, a 
catequese de adultos e tudo o resto, como a Liturgia da Igreja.
Toda a programação pastoral de uma paróquia que não res-
ponda a estas questões é como um rio que secou. Tudo à volta 
vai secando também.


