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           Mudança da hora 
(hora de Inverno)  

 
No próximo fim de semana, na noite de 

Sábado dia 29, para Domingo dia 30 de 

outubro, a hora muda para a hora de Inverno. 

Os relógios atrasam 60 minutos (uma hora). 
 

 

 
 

 

 
XXX Domingo Comum 

 

Os textos bíblicos de hoje, falam-nos da oração. Na 

parábola evangélica, tanto o fariseu como o publicano, 

rezam no templo, mas só este último agradou a Deus.  

A primeira Leitura diz que Deus é justo juiz e não faz 

aceção de pessoas, mas só a oração humilde faz 

descer do Céu as bênçãos divinas.  

Finalmente, São Paulo, escrevendo ao seu discípulo 

Timóteo, deixa-nos ver os seus profundos e humildes 

desejos: receber das mãos do Senhor, como prémio dos 

seus trabalhos apostólicos, a coroa eterna de glória. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Salmo 104, 3-4 
 

Alegre-se o coração dos que procuram o Senhor.  

Buscai o Senhor e o seu poder, 

procurai sempre a sua face. 
 

 

 
 

 

 
Introdução 

 
O RECÉM-NASCIDO, MODELO DO CRISTÃO 

 

Um dia, algumas mães apresentaram a Jesus as 

suas crianças para que Ele lhes pegasse e as 

acariciasse (Mc 10,13). Os discípulos, que julgam 

inconveniente este excesso de familiaridade, mandam-  

-nas embora de forma brusca e Jesus reage: «Aos que 

são como elas – declara – pertence o Reino de Deus.». 

O episódio é referido pelos três sinópticos (pelos três 

primeiros Evangelhos: São Mateus, São Marcos e São 

Lucas), mas com uma leve e significativa variação.  
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Enquanto Marcos e Mateus falam de crianças, Lucas diz 

que a Jesus foi apresentados alguns recém-nascidos 

(Lc 18, 15). 

Se as crianças podem ter feito qualquer coisa de 

amoroso, podem ter, de qualquer modo, «merecido» o 

amor dos pais; os recém-nascidos são aqueles que não 

fizeram absolutamente nada, são a imagem de quem só 

consegue receber, gratuitamente. 

Os recém-nascidos são indicados por Jesus como 

modelo da atitude a assumir para com Deus. Eles estão 

nos antípodas (inversas) do fariseu que se pode 

vangloriar com orgulho do bem que fez. 

Não pode entrar no Reino de Deus – diz Jesus – 

quem não se torna como um recém-nascido, quem não 

se dá conta de dever sempre e tudo a quem lhe deu e 

continua a dar a vida. 

No momento em que se pensa poder atribuir a si 

mesmo alguma boa obra, já não se é recém-nascido e o 

resultado é a autoexclusão do Reino de Deus. «Que 

tens tu – pergunta Paulo – que não hajas recebido? E, 

se o recebeste, por que te glorias, como se não o 

tivesses recebido?» (1 Cor 4, 7). 
 

– É... o “recém-nascido” é o modelo do 

cristão. Porque aos pequenos, Tu reservaste, 

Senhor, o dom do Reino dos Céus.  
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Ben-Sirá 35, 15b-17.20-22a (gr. 12-14.16-18) 

 

  

MONIÇÃO: 
 

A oração do humilde atravessa as nuvens” (Ben-Sirá, 15-

17.20-22) 

O Autor sagrado diz que a oração humilde brota do nosso 

coração, atravessa as nuvens e chega ao trono de Deus. Este 

é o tema central da Primeira Leitura e do Evangelho de hoje. 

 

LEITURA: 

 
 

 

 

 

 

Leitura do Livro de Ben-Sirá 
 

15bO Senhor é um juiz que não faz aceção de 

pessoas. 16Não favorece ninguém em prejuízo 

do pobre e atende a prece do oprimido. 17Não 

despreza a súplica do órfão nem os gemidos 

da viúva. 20Quem adora a Deus será bem 

acolhido e a sua prece sobe até às nuvens. 21A 

oração do humilde atravessa as nuvens e não 

descansa enquanto não chega ao seu 

destino. 22aNão desiste, até que o Altíssimo o 

atenda, para estabelecer o direito dos justos e 

fazer justiça. 
 

Palavra do Senhor. 

 
 

 

 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

 
 
 

 

A leitura deste texto de Ben-Sirá não é difícil. Respeite-   

-se o paralelismo, tão ao gosto da poética bíblica e tão 

favorável a conservar de cor os ensinamentos sapienciais. 

É constituída por um conjunto de sentenças 

sapienciais e, por isso, a sua proclamação deve ser 

preparada de modo que as diversas frases, respeitando as 

pausas e respirações, não apareçam como afirmações 

isoladas, mas encadeadas e articuladas entre si. 

Toma atenção ao pronunciar o título do Livro que vais 

ler: Pronuncia “Béne-Sirá” e não “Bem-Sirá”.  

Exercita as palavras: aceção (O “p” que o Lecionário 

mostra, é mudo, não se lê, e é cego, já não se escreve. Lê 

“aceção”) / prece / oprimido / despreza / súplica / órfão / 

gemidos / descansa / Altíssimo / estabelecer / ou outras. 
 
 

 

 

 

 
 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 

A Leitura é tirada do corpo do livro de Ben Sirá (2 – 

43), uma longa amálgama de conselhos morais e sábias 

sentenças. Neste trecho, ao mesmo tempo que se fala 

das boas disposições de Deus para quem o invoca, 

também põe em evidência as condições de uma boa 

oração: confiança, perseverança e humildade: «A 

oração do humilde atravessa as nuvens» (v. 21). 
 

 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 33 (34), 2-3.17-18.19.23 (R. 7a) 

 
 

MONIÇÃO: 

 

O Salmo 33 traduz a alegria dos que se sentem pobres e 

os humildes. Confiam na bondade de Deus que está pronto a 

salvar os espíritos abatidos, porque Ele está perto dos que têm 

o coração atribulado. 
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REFRÃO: 

 
O POBRE CLAMOU E O SENHOR OUVIU A  

SUA VOZ. 

 

      OU: 

 

O SENHOR OUVIU O CLAMOR DO POBRE. 

 

SALMO: 

 

A toda a hora bendirei o Senhor, 

o seu louvor estará sempre na minha boca. 

A minha alma gloria-se no Senhor, 

escutem e alegrem-se os humildes. 
  

A face do Senhor volta-se contra os que  

fazem o mal, 

para apagar da terra a sua memória. 

Os justos clamaram e o Senhor os ouviu, 

livrou-os de todas as angústias. 
  

O Senhor está perto dos que têm o  

coração atribulado 

e salva os de ânimo abatido. 

O Senhor defende a vida dos seus servos, 

não serão castigados os que n’Ele confiam. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
2 Tm 4, 6-8.16-18 

 

 

MONIÇÃO: 
 

São Paulo faz uma espécie de balanço da sua vida: 

“Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a 

fé!” Reconhece o bem praticado, mas considera que foi Deus 

que o amparou. Estimula-nos a trabalhar como ele, sabendo 

que a recompensa vem de Deus para todos os que tiverem 

“esperado a sua vinda.” (2Tim 4,6-8.16-18) 

 

LEITURA: 

 

 

 
 
 
 

 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo 

São Paulo a Timóteo 
 

Caríssimo: 6Eu já estou oferecido em 

libação e o tempo da minha partida está 

iminente. 7Combati o bom combate, terminei a 

minha carreira, guardei a fé. 8E agora já me 

está preparada 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. 16Na minha 

primeira defesa, ninguém esteve a meu lado: 

todos me abandonaram. Queira Deus que esta 

falta não lhes seja imputada. 17O Senhor esteve 

a meu lado e deu-me força, para que, por meu 

intermédio, a mensagem do Evangelho fosse 

plenamente proclamada e todas as nações a 

ouvissem; e eu fui libertado da boca do 

leão. 18O Senhor me livrará de todo o mal e me 

dará a salvação no seu reino celeste. Glória a 

Ele pelos séculos dos séculos. Ámen. 
 

Palavra do Senhor. 

 
 

 

 

 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

 
 
 

 

Nesta leitura deve ter-se em atenção as frases mais 

longas e sobretudo aquelas divididas com o sinal de 

pontuação ponto e vírgula, para que se possam fazer as 

pausas adequadas e a proclamação expresse toda a força 

do texto que São Paulo apresenta. 

Exercita as palavras: libação / iminente / abandonaram / 

imputada / intermédio / plenamente / ou outras.  

 
 

 

 

 

 
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 
Temos hoje a parte final da 2.ª Carta enviada a 

Timóteo desde um calabouço em Roma, onde 

aguardava o seu iminente martírio, no termo do seu 2.º 

cativeiro romano. 

V. 6 – «Eu já estou oferecido em libação» 

«Eu já estou oferecido em libação», isto é, «estou a 

chegar ao momento de derramar o meu sangue em 

sacrifício». A expressão deve entender-se à luz do 

costume pagão de fazer libações (sacrifícios que 

consistiam no derramamento ritual de líquidos em honra 

da divindade), por ocasião da morte de alguém. Com 

esta maneira de falar, São Paulo quer dizer que já 

chegou a hora da sua morte. Pode significar também  
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que a sua morte violenta – com derramamento de 

sangue por Cristo e em união com Ele – tem um certo 

carácter sacrificial, por se tratar de uma imolação em 

honra de Deus. 

«O tempo da minha partida (à letra: o desprender 

das amarras, isto é, a morte) está iminente». Estamos 

seguramente no ano 67, ano do martírio do Apóstolo. 

V. 7-8 – «Combate… carreira… coroa…» 

«Combate… carreira… coroa…»: mais uma vez 

aparece a bela maneira paulina de apresentar a vida 

cristã como um desporto sobrenatural, através das 

imagens duma luta, duma corrida e da coroa a ser 

atribuída por um árbitro; este é Deus, que contempla a 

competição e atribui o prémio. Era costume honrar os 

vencedores dos certames com coroas tecidas de 

agulhas de pinheiros, ou de folhas de louro ou oliveira; a 

coroa também podia, como hoje, pertencer às honras 

fúnebres. Esta imagem da coroa já designava então a 

vida eterna na bem-aventurança do Céu, como prémio 

de uma vida santa; é dita uma «coroa de justiça», por 

ser atribuída a quem praticou a justiça, ou obras justas, 

isto é, de acordo com a vontade de Deus. Mas a ideia 

de retribuição devida aos méritos também fica patente 

no texto, pois o prémio é dado por aquele que é o «justo 

juiz»: Deus remunerador, perante quem todos teremos 

de prestar contas, «naquele dia», o da «sua vinda», à 

letra, o da sua manifestação (epifáneia); «com efeito, 

todos havemos de comparecer perante o tribunal de 

Cristo, a fim de que cada um receba conforme aquilo 

que fez de bem ou de mal, enquanto estava no corpo» 

(2 Cor 5, 10). 

V. 17 – «E todas as nações a ouvissem»  

«E todas as nações a ouvissem». Esta tradução não 

é a seguida habitualmente pelos comentadores, pois 

não parece que haja aqui uma referência à pregação da 

«mensagem do Evangelho» (o texto original fala 

simplesmente de pregação, sem mais: kérygma); parece 

referir-se antes a um testemunho dado provavelmente 

no julgamento público, ouvido «por todos os gentios» (e 

não por «todas as nações», como diz a atual tradução 

bíblica revista). Tratar-se-ia de um testemunho de tal 

modo convincente, que levou ao adiamento da 

sentença: e eu fui libertado da boca do leão, isto é, da 

morte (cf. Salm 21 (22), 22). 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

 2 Cor 5, 19 

 

MONIÇÃO: 
 

Aclamemos Jesus Cristo, nosso divino Mestre que nos 

ensina a ser humildes para obter a aprovação e a glorificação 

de Deus. “Todo aquele que se humilha será exaltado.” (Luc 

18,14) 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 

Deus estava em Cristo  

reconciliando o mundo consigo 

e confiou-nos a palavra da reconciliação. 
 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Lc 18, 9-14 

 
 
 

 

EVANGELHO: 

 
 

 

 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

9Naquele tempo, Jesus disse a seguinte 

parábola para alguns que se consideravam 

justos e desprezavam os outros: 10«Dois 

homens subiram ao templo para orar; um era 

fariseu e o outro publicano. 11O 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 

publicano. 12Jejuo duas vezes por semana e 

pago o dízimo de todos os meus rendimentos’.  
13O 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’. 14Eu 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». 
 

Palavra da Salvação. 

 
 

 

 

 

 

Se entrais num templo só com a ideia de pedir,  
não recebereis. 

 

 (K. Gibran) 
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COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

A parábola do fariseu e do publicano, exclusiva de 

Lucas, é uma forma de Jesus ensinar a humildade, a 

atitude fundamental com que o homem tem de se 

apresentar diante de Deus para ser atendido. 

V. 11 – «Meu Deus, dou-Vos graças» 

«Meu Deus, dou-Vos graças». Temos um exemplo 

da «oração dos hipócritas» (Mt 6, 5). O que o fariseu faz 

não é propriamente rezar, mas gabar-se; não dialoga 

com Deus, fala consigo. Ele também tem pecados, mas 

a sua soberba não o deixa ter a hombridade de os 

reconhecer. Para ele, os maus são os outros, com quem 

se compara – «não sou como este publicano» –; sente-   

-se com autoridade para julgar, e condena os outros. 

Apoia-se nas suas pretensas boas obras e, ao não se 

apoiar na misericórdia de Deus, sai do templo em 

pecado. Justifica-se a si mesmo e sai por justificar, pois 

só Deus pode tornar o homem justo. Ele agradece a 

Deus, mas, no fundo, o que ele pensa é que Deus é 

quem lhe deve estar agradecido! 

V. 14 – «Eu vos digo que este desceu 

justificado para sua casa». 

Pelo contrário, a oração humilde do pecador, que 

reconhece sinceramente as suas culpas e se arrepende, 

comove o coração de Deus: «Eu vos digo que este 

desceu justificado para sua casa». A doutrina que São 

Paulo havia de desenvolver sobre a justificação pela fé 

e não pelas obras vai na linha do ensino desta parábola. 
  

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

1       . 
 

Pelo nosso Bispo Manuel e por todos os presbíteros, 

para que saibam acolher os pecadores 

com bondade e sem discriminação, 

oremos ao Senhor. 
 

2 
 

Pelos povos que sofrem fome e estão em guerra 

e pelos que vivem na anarquia e na violência, 

para que Deus lhes conceda, sem demora, pão e paz, 

oremos ao Senhor. 

 

3 
 

Pelos que anunciam o Evangelho de Jesus 

e pelos que, pela idade, já estão esgotados, 

para que o amor a Deus os reanime, 

oremos ao Senhor. 
 

4 
 

Pelos doentes do corpo ou do espírito 

e pelos idosos, os marginais e os rejeitados, 

para que encontrem amigos que os escutem, 

oremos ao Senhor. 
 

5 
 

Pelos membros desta nossa assembleia,     

para que, orando a Deus com humildade, 

possam voltar justificados a suas casas, 

oremos ao Senhor. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

cf. Salmo 19, 6 

Celebramos, Senhor, a vossa salvação  

e glorificamos o vosso santo nome. 
 

      OU: 
 

Ef 5, 2 

Cristo amou-nos e deu a vida por nós,  

oferecendo-Se em sacrifício agradável a Deus. 

  
 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Com que amor e ternura comungaria Nossa 

Senhora? Nós também desejamos receber Jesus com 

fé, humildade e devoção, com os mesmos sentimentos 

com que a Virgem Maria, Sua e nossa Mãe, O recebia. 

Recordemos esta passagem do Santo Padre, São João 

Paulo II: 

“Ao longo de toda a sua existência ao lado de Jesus 

Cristo, Maria viveu a dimensão sacrificial da Eucaristia. 

Quando levou o Menino Jesus ao templo de Jerusalém, 

«para O apresentar ao Senhor» (Lc 2, 22), ouviu o velho 

Simeão anunciar que aquele Menino seria «sinal de 

contradição» e que uma «espada» havia de trespassar 

também a alma d'Ela (Luc 2, 34-35). Maria viveu uma 

espécie de «Eucaristia antecipada», dir-se-ia uma 

«comunhão espiritual» de desejo e oferta, que terá o 

seu cumprimento na união com o Filho durante a Paixão 
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e manifestar-se-á depois na sua participação na 

celebração eucarística, presidida pelos Apóstolos. 

Impossível imaginar os sentimentos de Maria, ao ouvir 

dos lábios de Pedro, João, Tiago e restantes Apóstolos 

as palavras da Última Ceia: «Isto é o meu corpo que vai 

ser entregue por vós.» (Lc 22, 19) Aquele corpo, 

entregue em sacrifício e presente agora nas espécies 

sacramentais, era o mesmo corpo concebido no seu 

ventre! Receber a Eucaristia devia significar para Maria 

quase acolher de novo no seu ventre aquele coração 

que batera em uníssono com o d'Ela e reviver o que 

tinha pessoalmente experimentado junto da Cruz.” 
 

São João Paulo II,  

A Igreja vive da Eucaristia, n.º 56 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

São Paulo ensina-nos que Deus dará a coroa de 

glória aos que trabalham pela dilatação do reino dos 

Céus e desejam a sua vinda. Senhor, venha a nós o 

Vosso Reino. Com os crentes de todos os tempos 

peçamos continuamente: “Ámen! Vinde, Senhor Jesus!” 

(Ap 22, 20) 

Rezemos com Santo Agostinho: “Fazei, Senhor, que 

encontremos a alegria no vosso louvor. Porque nos 

criastes para Vós, e o nosso coração está inquieto 

enquanto não descansar em Vós.” 
 

 

 
 

 

 

Oração humilde e confiante 
 
O tema principal deste Domingo é a oração. 

Iniciamos a Eucaristia rezando assim: “Deus eterno e 

omnipotente, aumentai em nós a fé, a esperança e a 

caridade.” Sem fé não podemos agradar a Deus, pois 

quem d’Ele se aproxima precisa de acreditar que Ele 

existe e recompensa os que o procuram. A oração 

agradável ao Altíssimo é a que brota do coração do 

homem crente, humilde e confiante. O autor sagrado 

sabe que Deus atende “os gemidos dos pobres, dos 

órfãos e das viúvas.”  

 Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano de 

uma forma tão realista, que nunca mais nos vamos 

esquecer. “Dois homens subiram ao Templo para rezar. 

Um era fariseu e o outro publicano.” O fariseu 

corresponde a uma classe de pessoas irrepreensíveis 

no cumprimento dos seus deveres: “Meu Deus! Eu vos 

dou graças, porque não sou adúltero, ladrão, injusto 

como os outros.” Trata-se de um homem fiel e muito 

generoso. A Lei pedia um dia de jejum, ele jejuava duas 

vezes por semana. Então o que estava mal? Jesus 

responde: “Todo aquele que se exalta será humilhado.” 

O publicano corresponde à imagem do homem pecador, 

encarregado de receber os impostos, era o símbolo da 

decadência moral para os judeus. Então porque 

alcançou a benevolência divina? Quem são os 

destinatários deste ensinamento? Jesus dirige-se a 

todos aqueles que estão convencidos de que são justos, 

mas desprezam os outros. Ser justo é um ideal muito 

positivo. No sentido bíblico, ser justo equivale a ser 

santo, equivale a ser perfeito. Justo é aquele que 

conforma a sua vida com a vontade de Deus. Mas como 

é possível ser justo e desprezar os demais? Desprezar 

o próximo é o oposto do mandamento divino, que nos 

exorta: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo.” Será 

que também sentimos a forte censura de Jesus? Não é 

verdade que às vezes nos orgulhamos e consideramos 

superiores aos outros? Na vida espiritual não podemos 

agradar a Deus e desprezar os irmãos. São pobres? 

Prestemos-lhe auxílio. São pecadores? 

São Lucas apresenta-nos muitas vezes Jesus cheio 

de compaixão, ternura e misericórdia para com os 

abatidos, os humildes. Jesus é a imagem do Pai celeste 

de quem o salmo de hoje (Salmo 33), diz que “Deus 

está próximo dos corações atribulados, pronto para 

salvar os abatidos!” O Publicano, na sua humildade, 

bate no peito, acha-se indigno de entrar no santuário e 

fica ao fundo. Não julga ninguém, mas olha para si 

mesmo e pede perdão: “Senhor, tem compaixão de 

mim, que sou pecador!” Jesus diz que este homem 

pecador desceu justificado para sua casa, porque “quem 

se humilha será exaltado.” (Lucas 18,14) Sejamos 

agradecidos: “Senhor, Vós dais a maior prova do Vosso 

poder quando perdoais e Vos compadeceis. 

Humildemente Vos pedimos: derramai sobre nós a 

abundância Vossa divina misericórdia.” (Cf Oração 

Coleta do XXVI Domingo) 

A primeira leitura ajuda-nos a compreender melhor a 

parábola contada por Jesus no Evangelho. Ficamos a 

saber que Deus atende a prece que brota de um 

coração humilde, contrito, abatido. Deus é amor 

misericordioso e está sempre pronto a perdoar aos que 

têm um coração humilhado e contrito, mas resiste aos 

soberbos de coração, aos que pensam que a salvação 

se deve às suas obras: Ora a salvação é dom de Deus. 

Ninguém se pode gloriar. “É pela graça que fostes 

salvos, por meio da fé. A salvação não vem de nós, é 

dom de Deus. Não se deve às obras, ninguém se pode 

gloriar.”  

Irmãos, a exemplo de São Paulo, na segunda 

Leitura, sejamos bons trabalhadores, construindo o 

Reino e tenhamos uma confiança total em Deus que 

“nos dará a coroa de glória!” Por agora, esforcemo-nos 

humildemente por “combater o bom combate da fé.” 

Como o publicano queremos ser justificados por Deus! 

Não nos orgulhamos das nossas boas obras, mas 

pedimos perdão dos nossos pecados. “Meu Deus, 

imenso é o teu Amor, Tu olhas para mim. Eu sou um 

pobre pecador, acolhe-me assim. É grande a paz no 

meu olhar, olhando para Ti. Quisera eu saber-Te amar, 

Senhor estou aqui.” (P Henrique Faria). 
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Fala o Santo Padre 

  
«É-nos pedida a coragem para lutar,  

não necessariamente para vencer; 

para anunciar, não necessariamente  

para converter.» 

 

A segunda leitura da Liturgia do dia apresenta-nos a 

exortação de São Paulo a Timóteo, seu colaborador e 

filho dileto, na qual reconsidera a própria existência de 

apóstolo totalmente consagrado à missão (cf. 2 Tm 4, 6-

8.16-18). Vendo já próximo o fim do seu caminho 

terreno, descreve-o com referência a três estações: o 

presente, o passado, o futuro. 

O presente, interpreta-o com a metáfora do 

sacrifício: «a hora já chegou de eu ser sacrificado» (v. 

6). No respeitante ao passado, Paulo indica a sua vida 

passada com as imagens do «bom combate» e da 

«corrida» de um homem que foi coerente com os 

próprios compromissos e responsabilidades (cf. v. 7); 

por conseguinte, para o futuro confia no reconhecimento 

por parte de Deus, que é «juiz justo» (v. 8). Mas a 

missão de Paulo só resultou eficaz, justa e fiel graças à 

proximidade e à força do Senhor, que fez dele um 

anunciador do Evangelho a todos os povos. Eis a sua 

expressão: «Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, 

para que, por mim, fosse cumprida a pregação e todos 

os gentios a ouvissem» (v. 17). 

[…] Em Paulo a comunidade cristã encontra o seu 

modelo, na convicção de que é a presença do Senhor 

que torna eficaz o trabalho apostólico e a obra de 

evangelização. A experiência do Apóstolo dos gentios 

recorda-nos que nos devemos comprometer nas 

atividades pastorais e missionárias, por um lado, como 

se o resultado dependesse dos nossos esforços, com o 

espírito de sacrifício do atleta que não pára nem sequer 

diante das derrotas; mas por outro lado, sabendo que o 

verdadeiro sucesso da nossa missão é dom da Graça: é 

o Espírito Santo que torna eficaz a missão da Igreja no 

mundo. 

Hoje é tempo de missão e de coragem! Coragem 

para reforçar os passos vacilantes, de retomar o gosto 

de se consumir pelo Evangelho, de readquirir confiança 

na força que a missão tem em si. É tempo de coragem, 

mesmo se ter coragem não significa ter garantia de um 

sucesso. É-nos pedida a coragem para lutar, não 

necessariamente para vencer; para anunciar, não 

necessariamente para converter. É-nos pedida a 

coragem de sermos alternativos no mundo, sem 

contudo jamais sermos polémicos ou agressivos. É-nos 

pedida a coragem de nos abrirmos a todos, sem nunca 

diminuir o absoluto e a unicidade de Cristo, único 

salvador de todos. É-nos pedida a coragem para resistir 

à incredulidade, sem nos tornarmos arrogantes. É-nos 

pedida também a coragem do publicano do Evangelho 

de hoje, que com humildade nem sequer ousava erguer 

os olhos ao céu, mas batia a mão no peito dizendo: «Ó 

Deus, tem piedade de mim, que sou pecador». Hoje é 

tempo de coragem! Hoje é necessária coragem! 

A Virgem Maria, modelo da Igreja «em saída» e dócil 

ao Espírito Santo, nos ajude a sermos todos, em virtude 

do nosso Batismo, discípulos missionários para levar a 

mensagem da salvação à inteira família humana. 
 

Papa Francisco, Angelus,  

Praça São Pedro, de outubro de 2016 
 

 

 
 

 

 

Humildade e simplicidade 

 
Dois homens sobem ao Templo de Jerusalém pelas 

três da tarde; é a hora da oração. Um era fariseu; o 

outro, cobrador de impostos. Os «fariseus» são gente 

que cumpre a Lei de Deus, a conhece bem e são 

respeitados pelo povo. Os «publicanos» são cobradores 

de impostos e têm fama de ladrões, mafiosos… 

Jesus conta esta parábola desconcertante para dar 

uma lição àqueles que «tendo-se por justos, desprezam 

os outros». 

A parábola de hoje expressa dois estilos de oração e 

atitude diante da vida. Jesus não compara um pecador 

com um justo, mas um pecador humilde com um justo 

satisfeito de si mesmo que olha de cima. 

Com qual destes dois personagens nos 

identificamos: com o que está contente, é orgulhoso e 

despreza os outros, ou com o pecador que invoca o 

perdão de Deus? Se somos como o fariseu, não 

deixamos atuar a Deus na nossa vida: já atuamos nós. 

Devemos crescer em humildade. 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 24   – S. António Maria Claret (Bispo).  

Dia 27   – B. Gonçalo de Lagos (Presbítero).  

Dia 28   – S. Simão e S. Judas (Apóstolos).  

Dia 29   – Santa Maria no Sábado. 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

Templo de Jerusalém 
 

O Templo de Jerusalém era um conjunto de pátios e 

edifícios que ocupavam 500 X 300 metros. 

Nele ofereciam-se sacrifícios a Javé, que consistiam 

em imolar um cordeiro ou novilho, que era queimado 

total ou parcialmente.  
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Vários eram os produtos que não podiam faltar: 

água abundante para lavar as vítimas; sal para aplicar 

às peles e facilitar a sua posterior curtição; lenha para 

alimentar o fogo dos sacrifícios… e muito incenso para 

mitigar o mau odor. 

Os desperdícios eram despejados no vale Gehenna, 

onde, de dia e de noite, ardia sempre o fogo que 

consumia o lixo. 
 

 

 
 

 

 

Recomeça – (08) 

 

Transforma a tua vida 
 

9 PASSOS QUE VÃO MUDAR A TUA VIDA 
 

– por Sofia Castro Fernandes 
 

 

Primeiro passo: “Uma espécie de mapa: o que 

.    vais encontrar neste livro”   . 

 

 

 

Vamos? 

Levantar a cabeça, respirar fundo,  

deixar a coragem (e a luz) entrar. 

A tua vida está (sempre) a postos 

para te ajudar a recomeçar. 

 
A pergunta que todos fazemos: 

porque temos tanto medo de recomeçar? 
 

É óbvio o que vou dizer, e é também muito 

contraditório, mas quando pensamos que viemos a este 

mundo para fazer aquilo que nos faz sentir felizes e que 

na maior parte dos dias andamos só a fazer o 

contrário… isso o que é? Desculpa, mas é estúpido. 

Vestimos muitas vezes a pele de coitadinhos. Dizemos 

que o mundo está contra nós.  Que tudo nos acontece. 

Que nunca fizemos nada de mal. Que se tivéssemos 

mais sorte, que se a vida fosse mais justa, que se o Sol 

isto, que se a chuva aquilo, que se o chefe fosse 

diferente, que se os colegas fossem mais isto ou menos 

aquilo, que se o mundo no geral fosse todo qualquer 

coisa mais ou qualquer coisa menos, tudo seria tão 

melhor… esquecemo-nos de um pequeno, tão pequeno, 

mas tão pequeno detalhe que se torna gigante e 

decisivo nesta montanha russa que é a vida:  

Nada muda se nós não mudarmos primeiro. Assim 

mesmo; curto, grosso e muito simples. 
 

(No próximo Jornal (n.º 776)  

será desenvolvido este tema). 

 
(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor,  

afasta o orgulho que nos convence que somos 

melhores e nos faz desprezar os outros. 
  

Senhor,  

dá-nos um coração humilde.  

Que as pessoas que vivem ao nosso lado se 

sintam acolhidas e valorizadas.  
 

Senhor,  

que sintamos a alegria de perdoar e saber-nos 

perdoados, construindo um tempo de 

fraternidade. Amém. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

.   1   .  

 

Quem é desconfiado, 
 não é fiel. 

 

.   2   .  

 

Quem bem fizer a cama, 
 bem se deita nela. 

 

.   3   .  

 

Santos da porta, 
 não fazem milagres. 

 

.   4  .  

 

Quem o alheio veste, 
 na praça o despe. 

 

.   5   .  

 

Pelo São Tiago (25 de julho), 
 pinta o bago. 

 

.   6   .  

 

Tão ladrão é o que vai à horta, 

como o que fica à porta. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana está de Parabéns pelo seu aniversário 

natalício, apenas um Leitor que pertence à paróquia de 

Figueiró.  

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– Para esta semana, não há aniversariantes 

registados nesta Paróquia.  
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PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– Para esta semana, não há aniversariantes 

registados nesta Paróquia.  

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– FERNANDO NETO, na próxima quarta-feira, dia 26 

de outubro. (LITURGIA: – para este dia, não há registo). 
  

O Jornal do Leitor deseja ao Fernando Neto, muitas 

felicidades. 

Parabéns, Fernando! 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 

 

 Perplexo… 

 

O Zequinha, criança de 3 anos, está com febre. 

O médico põe-lhe o estetoscópio no peito e 

ausculta- -o. O Zequinha pergunta: 

– O senhor doutor está a telefonar ao micróbio? 

 

Na escola 

 

– Além de professor, sou o vosso companheiro 

mais velho e, como tal, posso ajudar-vos porque 

ando cá há mais tempo. 

– Desculpe – interrompe o André – o mais 

velho sou eu, porque a minha mãe diz que nasci 

antes do tempo! 

 

Acertou! 

 

O médico: 

– Como vê, eu tinha-lhe dito que, com o meu 

tratamento, o punha a andar a pé antes de um mês 

e acertei! 

O paciente: 

– É verdade, sr. doutor, agora passei a andar a 

pé… mas porque tive de vender o carro para lhe 

pagar a conta! 
 

 

 
 

 

 

Curiosidade 
 
Andar à toa 
 

Significado: Andar sem destino, despreocupado, 

passando o tempo. 

Origem: Toa é a corda com que uma embarcação 

reboca a outra. Um navio que está “à toa” é o que  

 

 

não tem leme nem rumo, indo para onde o navio que o 

reboca determinar. 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC 
 

 

ESCALA DE LEITORES E MEC.  
23-10-2022 

 XXX Domingo do Tempo Comum 

 

C A R V A L H O S A   
 

   LEITORES      
 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

AVISOS Fernanda Costa Rita Mendes 

1.ª LEITURA Glória Martins Paula Carvalho 

2.ª LEITURA Gisela Meireles Filipa Moreira 

ORAÇ. UNIV. Fernanda Costa Rita Mendes 
 

 

 

C A R V A L H O S A   
 

M. E. C. 
 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

LOCAL - 1 Rosa Matos Toni Moreira 

LOCAL - 2   Glória Martins José M.ª Matos 

LOCAL - 3 Manuel Leão Inês Sousa 

LOCAL - 4 Maria Guiomar Filipe Freitas 

LOCAL - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 

E I R I Z   
 

M. E. C. 
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.ª Leitura Miguel Pacheco Cátia Vanessa  

2.ª Leitura Rita Meireles Sónia Raquel 

Oraç. Univ. Elisabete Costa Salomé Nóbrega 
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E I R I Z   

 

  M.E.C. 
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.º MEC José Pedro Maria José 

2.º MEC Olga Rosa Armanda 

3.º MEC Marisa Conceição 
 

 

NOTAS: Em dias de festa ou grandes celebrações, os ministros 
extraordinários da comunhão não escalados, presentes na celebração, 
devem estar atentos e disponíveis para distribuir a Sagrada 
Comunhão. O 1º MEC recolhe o Santíssimo do sacrário, o 2º MEC 
repõe o Santíssimo no sacrário, o 3º MEC arruma a mesa do altar e 
purifica. Nas Eucaristias com a presença do sr. Diácono o 3º MEC fica 
dispensado de distribuir a Sagrada Comunhão e de purificar. 
 

 

 

 
 

 
O JORNAL DO LEITOR LITÚRGICO, 

deseja a todos os seus leitores, uma boa e 

proveitosa leitura deste jornal. 

Deseja também um bom fim-de-semana  

de descanso e de passatempo divertido,  

sem esquecermos as nossas obrigações 

religiosas de Domingo. 
 

 

 

 

JORNAL DO LEITOR litúrgico 
 

_____ 
___________________ 

______________ 

__________________ 

______________________ 

___________________________ 

________________________________ 

______________________________________ 

___________________________________________ 

 

 
 

 

 

A Fechar 
 

O medo é o mais ignorante, o mais injusto,  

o mais cruel dos conselheiros. 
 

 (Eduardo Burke) 
 

 

 
 

Jornal concluído em 08 de outubro. 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÇO DEIXADA EM BRANCO, 

PROPOSITADAMENTE. 
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