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palavra …

Zaqueu, desce depressa, que hoje devo
ficar em tua casa” (Lc 19,5)
De tantas vezes ouvir este belíssimo episódio de Zaqueu, que Lucas relata, quase
nos tornamos insensíveis aos pequenos pormenores que fazem toda a diferença. Hoje,
olhemos para Zaqueu, na sua atitude de procurar ver Jesus e, por causa da sua
pequena estatura, envidar os esforços necessários para o conseguir, a ponto de subir
a uma árvore. Queria ver Jesus que ali havia de passar. Nada mais. É Jesus que o
procura e Lhe dirige a palavra, chamando-o pelo nome, Zaqueu, e dando-lhe uma
ordem, “desce depressa”, que justifica: “hoje devo ficar em tua casa”. Sem saber o que
vai acontecer, Zaqueu faz a sua parte, sobe ao sicómoro para ver Jesus, mas é Jesus
que o interpela propondo-Se participar da sua intimidade, ficar em sua casa.
À volta deles, alguns murmuram: porque Zaqueu é um publicano, um pecador e
Jesus vai ficar em sua casa: a tentação de catalogar os outros, de criticar, de murmurar, tão antiga como o próprio homem, e causa de destruição do espírito de comunhão
em qualquer grupo humano. Também na Igreja e nas igrejas. Fica-nos a chamada de
atenção e o consolo de São Paulo na carta aos Tessalonicenses: “Não vos deixeis
abalar facilmente nem alarmar”. Pois, como nos relembra a leitura do Livro da Sabedoria: “Tudo é Vosso, Senhor, que amais a vida.” Só Ele [nos] conhece, profundamente.
Em Zaqueu, sintamo-nos chamados pelo nome e convidados pelo próprio Jesus a
deixá-Lo entrar na nossa intimidade. E, sem saber o que vai acontecer, confiemos e
aceitemos a Sua paz.

comunidade …
Com particular incidência neste período que antecede o Advento, a
liturgia continua a convidar-nos à conversão pessoal: pela oração
insistente, pela atenção aos outros, pela esperança cristã.
Há muito pouco tempo, no seu “Diálogo em Tempo de Escombros ao
vivo” – pode ver-se e ouvir-se na Internet no sítio do Secretariado
Nacional de Pastoral da Cultura que, com esta e muitas outras coisas,
vale a pena prescrutar – o Sr. D. Manuel Clemente trazia à colação
uma expressão do Santo Padre na Spe Salvi segundo a qual a esperança é uma virtude performativa. E explicava “A esperança atesta-se
quando se pratica. Realiza aquilo que anuncia. Ter uma atitude de
esperança não é ficar à espera que as coisa aconteçam mas é
ser ocasião para que as coisas aconteçam”.
Sendo este o sentido da mensagem cristã, encontra, certamente, nas
nossas vidas as mais diversas formas de concretização.
Como vem aí, já no próximo dia 6 de Novembro, mais uma sessão da
Formação Paroquial (v. Programa) nunca é demais revisitar os
documentos do Vaticano II e, daquela mesma perspectiva das responsabilidades que a nossa esperança cristã nos trás, recordar a forte chamada de atenção da Constituição Pastoral sobre a Igreja no
Mundo Contemporâneo – “Gaudium et Spes”:
“É por isso que, na génese do ateísmo, os próprios crentes podem ter
uma parte não pequena, na medida em que, pela negligência na
educação da fé, pela exposição defeituosa da doutrina ou ainda
por defeitos na sua vida religiosa, moral e social, se pode dizer
que ocultam, mais do que revelam, o autêntico rosto de Deus e da
religião”

Vamos então ouvir o apelo que a liturgia não cessa de fazer-nos à
conversão pessoal, revendo a nossa vida mas também aproveitando as oportunidades que pela formação nos são oferecidas de recordar as razões da nossa esperança. Para partirmos sempre de novo
em missão.
Em nada se afasta desta mesma linha um acontecimento que teve
lugar nesta nossa cidade e Diocese, mas que transcende o seu âmbito para se acolher à sombra do pastor universal.
É o caso que, na Nunciatura Apostólica, ocorreu, na passada quartafeira, com a presença e o acolhimento tão sensível do Sr. Núncio
Apostólico, o lançamento do livro ”O Papa em Portugal”. Ao mesmo
tempo expunham-se três quadros de Noronha de Andrade, subordinados ao tema geral “Rumo à beleza infinita”, uma expressão de
Bento XVI, eles próprios uma manifestação de uma centelha dessa
beleza. Verdadeiramente, como os qualificou o próprio autor, um acto

de louvor. Um agradecimento a Deus, certamente, pelos momentos
inesquecíveis que vivemos com o Santo Padre em Lisboa, Fátima e
Porto.
O livro, em belíssima edição da Lucerna, conta com Prefácio do Sr. D.
Carlos Moreira Azevedo e regista todos os textos do Papa, antes, no
decurso e na sequência da sua vinda a Portugal, os textos das intervenções que lhe foram dirigidas e os testemunhos de sete jornalistas
que acompanharam essa estadia, tudo acompanhado de uma magnífica reportagem fotográfica.
Como diz o Sr. D. Carlos no prefácio:
“Esta publicação reanima o essencial de uma visita que chegou a tocar o
sublime. A leitura dos textos conduza a uma reflexão inovadora, sobretudo
aplicada ao terreno pisado por cada uma e cada um de nós”.

Verdadeiramente, como alguém dizia na apresentação do livro, estamos agora no tempo daquelas últimas palavras de Bento XVI, ao sair
de Portugal que são subtítulo do livro:
”CONTINUEMOS A CAMINHAR NA ESPERANÇA”
O Papa acrescentou apenas: “Adeus”

Continuam abertas as inscrições para o Sacramento de Crisma. Destinadas a adultos, os encontros realizam-se às Segundas-feiras, das
19h às 20h.

Não esqueça que este fim de semana muda a hora. Também a missa
das 19 horas de Sábado e Domingos passará a ser às 18 horas. Esta
alteração será desde o dia 31 de Outubro até ao dia 26 de Março.

4 de Novembro
Conforme anunciado no nosso Programa Pastoral, a partir deste mês, teremos a exposição do Santíssimo Sacramento todas as primeiras Quintas-feiras de cada mês,
das 9h às 18h45, para o qual convidamos todas as pessoas a visitar, a adorar e louvar Nosso Senhor. Haverá
também momentos para acolher a graça e a paz, pelo
Sacramento da Reconciliação: 9h às 10h e das
17h30 às 18h30.

Calendário Paroquial
Dia
Sector de Evangelização Reunião de representantes
das Zonas Pastorais

2 Novembro

Secretariado Permanente

2 Novembro

Local

Hora

Terça

Centro

18.00

Terça

Centro

21.30

Acontece …

1 de Novembro - Dia de Todos os Santos - Missa

às 9h, 10h, 11h, 12h30 e 19h.

2 de Novembro - Dia de Fiéis Defuntos - Missa às
8h30, 11h e 19h.

4 de Novembro - Aniversário da Inauguração da
Igreja, Centro Paroquial e Casa Nª Srª do Rosário
6 de Novembro - Formação Paroquial - “O Antigo
Testamento” - Prof. Doutor Armindo Vaz
LEITURAS

Sab. 11, 22 — 12, 2

Sal. 144

31 - DOMINGO XXXI DO TEMPO COMUM
2Tes. 1, 11 — 2, 2
Lc. 19, 1-10
Semana III do Saltério

1 - 2ª Feira - Ap. 7, 2-14
Sal. 23
1Jo. 3, 1-3
Mt. 5, 1-12a
2 - 3ª Feira - Is. 25, 6a-9 Sal. 22 1Tes. 4, 13-18 Jo. 6, 51-58
3 - 4ª Feira - Filip. 2, 12-18
Sal. 26
Lc. 14, 25-33
4 - 5ª Feira - Filip. 3, 3-8a
Sal. 104
Lc. 15, 1-10
5 - 6ª Feira - Filip. 3, 17 — 4, 1 Sal. 121
Lc. 16, 1-8
6 - Sábado - Filip. 4, 10-19
Sal. 111
Lc. 16, 9-15 S.
2Mac. 7, 1-14

7 Sal. 16
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DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM
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