
 

 

 

Palavra 
PERTENCER A DEUS 

 
A liturgia do XXIX Domingo do Tempo Comum convida-nos 
a refletir acerca da forma como devemos equacionar a rela-
ção entre as realidades de Deus e as realidades do mundo. 
Diz-nos que Deus é a nossa prioridade e que é a Ele que 
devemos subordinar toda a nossa existência; mas avisa-nos 
também que Deus nos convoca a um compromisso efetivo 
com a construção do mundo. 
O Evangelho ensina que o homem, sem deixar de cumprir 
as suas obrigações com a comunidade em que está inseri-
do, pertence a Deus e deve entregar toda a sua existência 
nas mãos de Deus. Tudo o resto deve ser relativizado, in-

clusive a submissão ao poder político. 
A primeira leitura sugere que Deus é o verdadeiro Senhor da história e que é 
Ele quem conduz a caminhada do seu Povo rumo à felicidade e à realização 
plena. Os homens que atuam e intervêm na história são apenas os instru-
mentos de que Deus se serve para concretizar os seus projetos de salvação. 
A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de uma comunidade cristã que 
colocou Deus no centro do seu caminho e que, apesar das dificuldades, se 
comprometeu de forma corajosa com os valores e os esquemas de Deus. 
Eleita por Deus para ser sua testemunha no meio do mundo, vive ancorada 
numa fé ativa, numa caridade esforçada e numa esperança inabalável. 
 

*** 
 

19. Além dos lugares e das razões de inserção, a comunidade paroquial é o 
contexto humano onde se atua a missão evangelizadora da Igreja, celebram
-se os sacramentos e experimenta-se a caridade, num dinamismo missioná-
rio que – além de ser elemento intrínseco da ação pastoral – torna-se crité-
rio de verificação da sua autenticidade. No momento presente, caracteriza-
do, às vezes, por situações de marginalização e solidão, a comunidade paro-
quial é chamada a ser sinal vivo da proximidade de Cristo através de uma 
rede de relações fraternas, projetadas pelas novas formas de pobreza. 
20. Em razão do que foi dito até aqui, é necessário individualizar prospecti-
vas que permitam de renovar as estruturas paroquiais “tradicionais” em cha-
ve missionária. É este o coração da desejada conversão pastoral, que o 
anúncio da Palavra de Deus deve tocar, a vida sacramental e o testemunho 
da caridade, ou seja, os âmbitos essenciais nos quais a paróquia cresce e se 
conforma ao mistério que acredita. 

 

(continua na página 3) 
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Comunidade 

 

Por ocasião do Dia Mundial das Mis-
sões (18 de outubro), o Sector da 
Animação Missionária do Patriarcado 
de Lisboa promove uma Vigília Missi-
onária, na noite de dia 17 de outu-
bro, sábado, às 21h00, na Igreja de 
São Jorge de Arroios. Esta celebra-
ção, com o tema ‘Eis-me aqui, envia-
me…’, vai ter transmissão em direto 
através da página do Patriarcado de 
Lisboa no Facebook. (clicar aqui) 

O novo logotipo da Jornada Mundial da 
Juventude Lisboa 2023, inspirado no 
tema ‘Maria levantou-se e partiu apres-
sadamente’ (Lc 1, 39), tem a Cruz como 
elemento central. “Esta é atravessada 
por um caminho onde surge o Espírito 
Santo. Trata-se de um convite aos jo-
vens para que não se acomodem e se-
jam protagonistas da construção de um 
mundo mais justo e fraterno”, frisa o 
comunicado: 
 

• Cruz: Cruz de Cristo, sinal do amor 
infinito de Deus pela humanidade, é o 
elemento central, de onde tudo nasce. 

• Caminho: tal como indica o relato da Visitação que dá tema à JMJ 
Lisboa 2023, Maria parte, pondo-se a caminho para viver a vontade 
de Deus, e dispondo-se a servir Isabel. Este movimento sublinha o 
convite feito aos jovens para renovarem ‘o vigor interior, os sonhos, 
o entusiasmo, a esperança e a generosidade’ (Christus Vivit, 20). A 
acompanhar o caminho surge, ainda, uma forma dinâmica que evo-
ca o Espírito Santo.    

 

• Terço: a opção pelo terço celebra a espiritualidade do povo portu-
guês na sua devoção a Nossa Senhora de Fátima. Este é colocado 
no caminho para invocar a experiência de peregrinação que é tão 
marcante em Portugal.  

 

• Maria: Maria foi desenhada jovem para representar a figura do 
Evangelho de São Lucas (Lc 1, 39) e potenciar uma maior identifica-
ção com os jovens. O desenho exprime a juvenilidade própria da sua 
idade, característica de quem ainda não foi mãe, mas carrega em si 
a luz do mundo. Esta figura aparece levemente inclinada, para mos-
trar a atitude decidida da Virgem Maria. 

https://www.facebook.com/patriarcadolisboa/
https://www.facebook.com/patriarcadolisboa/


Informando 
(continuação da pagina 1) 

21. Percorrendo os Atos dos Apóstolos, percebe-se o protagonismo da Palavra de 
Deus, potência interior que trabalha a conversão dos corações. Essa é a comida 
que alimenta os discípulos do Senhor e os faz testemunhas do Evangelho nas 
diversas condições de vida. A Escritura contém uma força profética que a torna 
sempre viva. É necessário, então, que a paróquia eduque à leitura e à meditação 
da Palavra de Deus através de propostas diversificadas de anúncio[22], assumindo 
formas comunicativas claras e compreensíveis, que apresentem o Senhor Jesus 
segundo o testemunho sempre novo do kerigma[23]. 
22. A celebração do mistério eucarístico, portanto, é «fonte e ápice de toda a 
vida cristã»[24] e por isso, momento substancial do constituir-se da comunidade 
paroquial. Nessa a Igreja toma consciência do significado do seu próprio nome: 
convocação do Povo de Deus que louva, suplica, intercede e agradece. Celebran-
do a Eucaristia, a comunidade cristã acolhe a presença viva do Senhor Crucifica-
do e Ressuscitado, recebendo o anúncio de todo o seu mistério de salvação. 
23. A partir daqui a Igreja recorda a necessidade de redescobrir a iniciação cris-
tã, que gera uma vida nova, porque está inserida no mistério da mesma vida de 
Deus. É realmente um caminho que não conhece interrupção, nem está ligado 
apenas às celebrações ou aos eventos, porque não está determinado em primei-
ro lugar pelo dever de cumprir um “rito de passagem”, mas unicamente pela 
prospectiva do permanente seguimento a Cristo. Neste contexto, pode ser útil 
estabelecer itinerários mistagógicos que toquem realmente a existência[25]. A 
catequese também deverá apresentar-se como um contínuo anúncio do Mistério 
de Cristo, com a finalidade de fazer crescer no coração do batizado a estatura de 
Cristo (cfr. Ef 4, 13), através do encontro pessoal com o Senhor da vida. 
Como recordou Papa Francisco, é necessário «chamar a atenção para duas falsi-
ficações da santidade que poderiam extraviar-nos: o gnosticismo e o pelagianis-
mo. São duas heresias que surgiram nos primeiros séculos do cristianismo, mas 
continuam a ser de alarmante atualidade»[26]. No caso do gnosticismo, trata-se 
de uma fé abstrata, só intelectual, feita de conhecimentos que restam longe da 
vida, enquanto o pelagianismo induz o homem a contar unicamente com as pró-
prias forças, ignorando a ação do Espírito. 
24. No misterioso entrelaçamento entre o agir de Deus e aquele do homem, a 
proclamação do Evangelho acontece através de homens e mulheres que tornam 
credível aquilo que anunciam com a vida, numa rede de relações interpessoais 
que geram confiança e esperança. No período atual, muitas vezes assinalado 
pela indiferença, pelo fechamento do indivíduo em si mesmo e pela rejeição do 
outro, a redescoberta da fraternidade é fundamental, a partir do momento que a 
evangelização está estreitamente ligada à qualidade das relações humanas[27]. 
Assim, a comunidade cristã faz da palavra de Jesus estímulo a «avançar sempre 
mais profundo» (Lc 5, 4), na confiança que o convite do Mestre de lançar as re-
des garante a si a certeza de uma “pesca abundante”[28]. 
25. A “cultura do encontro” é o contexto que promove o diálogo, a solidariedade 
e a abertura a todos, fazendo emergir a centralidade da pessoa. É necessário, 
portanto, que a paróquia seja um “lugar” que favorece o estar juntos e o cresci-
mento das relações pessoais duradoras, que consintam a cada um de perceber o 
sentido de pertença e de ser bem quisto. 
26. A comunidade paroquial é chamada a desenvolver uma verdadeira e própria 
“arte da proximidade”. Se essa planta raízes profundas, a paróquia se torna real-
mente o lugar de superação da solidão, que ataca a vida de tantas pessoas, e 
um «santuário onde os sedentos vão beber para continuarem a caminhar, e cen-
tro de constante envio missionário»[29]. 
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Acontece … 
 

Link de acesso à transmissão online do Youtube (clicar aqui):  
https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live  
 

Link de acesso à transmissão online do Facebook (clicar aqui):  
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124  
 

- Transmissão online da Eucaristia, de 2ª a 6ª, a partir das 19h00 - Atra-
vés do Facebook do Prior. 

- Transmissão online da Eucaristia Dominical às 11h - Através do Youtube 
da Paróquia e do Facebook do Prior.  

LEITURAS           18 - DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM 

Is. 45, 1. 4-6   /  Sal. 95 (96)  /  1 Tes. 1, 1-5b  /  Mt. 22, 15-21  /  Semana I do Saltério  

 

25 - DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM 
Ex. 22, 20-26   /  Sal. 17 (18)  /  1 Tes. 1, 5c-10  /  Mt. 22, 34-40  /  Semana II do Saltério  

Sal. 99 (100) 

Sal. 84 (85) 

Sal. Is. 12, 2-6 
Sal. 32 (33) 

Sal. 23 (24) 

Sal. 121 (122) 

Lc. 12, 13-21 

Lc. 12, 35-38 

Lc. 12, 39-48 
Lc. 12, 49-53 

Lc. 12, 54-59 

Lc. 13, 1-9 

Ef. 2, 1-10 

Ef. 2, 12-22 

Ef. 3, 2-12 
Ef. 3, 14-21 

Ef. 4, 1-6 

Ef. 4, 7-16 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 
- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

19 
20 

21 

22 

23 

24 

 Calendário Paroquial Dia  

Aniversário da dedicação da Igreja Catedral 25 Outubro Domingo 

Nomeação dos novos MEC (2019-2020) 25 Outubro Domingo 

Horário das Missas: 
 

2ª-6ª: 19h * Sábados: 12h, 19h, 21h30  *  Domingos e Dias Santos: 9h, 11h 
 

Igreja Nª Srª do Rosário - Domingos e Dias Santos: 12h 
 
 

Horário das Confissões:         5as: 17h30. Outros dias, marcar na secretaria. 
 
Horário do Cartório:         3as e 5as: 17h00 às 19h00  

https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124

