
I Leitura: Mal 1,14b-2,2b.8-10; Salmo: 130 (131); II Leitura: 1 Tes 2,7b-9.13; Evangelho: Mt 23,1-12
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Adoração ao Santíssimo
Sacramento

www.paroquiaspedroesjoao.pt
Celebrações Eucarísticas

(missas)
Igreja Paroquial

2ªf a Sáb |10h00; 18h30  
Dom | 9h; 11h30; 18h30

verão: 19h

Capela do Livramento
Dom | 10h00

Capela Saint Mary's
Dom | 10h15

Capela Nª Srª da Paz
Sáb | 15h30

5ªfeira | 14h30 às 16h30
2ª a 6ª | 10h30 às 11h30

17h30 às 18h30

1ª e 3ª - 5ªfeira | 10h45 às 18h15

Lectio Divina
3ªfeira e 6ªferia | 15h às 17h

Ação Social "Mar Solidário"
2ªfeira a 6ªferia | 11h às 18h

Confissões

Terça-feira,  dia 7, às 21h,  encontro dos respon-
sáveis dos coros Infantis e Juvenis da Diocese, no 
Seminário dos Olivais.

Quinta feira, dia 9, Festa da Dedicação da Basíli-
ca de Latrão, o clero e toda a diocese de Lisboa 
prestam a sua homenagem e reconhecimento ao 
Senhor D. José Traquina pelos serviços prestados 
a toda a diocese como bispo auxiliar, e que a par-
tir do próximo dia 26 de Novembro assumirá o 
múnus pastoral de toda a diocese de Santarém.

Dia 11 e 12, o Movimento dos Doentes leva a 
efeito a tradicional Feira de São Martinho no hall 
do Centro Paroquial. Venha  degustar umas sabo-
rosas  castanhas e  uma  apetitosa agua-pé e ou-
tros "acepipes".

“Fazei o que Ele Vos Disser” (Jo 2,5) é o lema da 
Semana dos Seminários, que decorre de 12 a 19 
de  Novembro  próximo. Esta  é uma ocasião pro-
pícia para tomarmos consciência da importância 
dos Seminários como lugar privilegiado para a 
formação dos futuros pastores da Igreja.

“Os 4 Evangelhos – Descubra as diferenças” é o 
tema de reflexão e aprofundamento da Sagrada 
Escritura que  se realizará ao longo de cinco ses-
sões em Santo António do Estoril e em Carcavelos 
às 21h30, distribuídas da seguinte forma: Santo 
António: 14 de Novembro; 12 de Dezembro e 9 de 
Janeiro / 2018; Carcavelos: 06 de Fevereiro e 13 
de Março de 2018.

I Dia Mundial dos Pobres
O Papa decidiu  instituir um “Dia Mundial dos Po-
bres” na Igreja Católica, que vai ser celebrado no 
penúltimo domingo do ano litúrgico. Na sua men-
sagem para esta ano, o Papa Francisco inspira-se 
em São Paulo e pede-nos: “não amemos com pa-
lavras, mas com obras» (1 Jo 3, 18).

O “Mar Solidário” – projeto social da paróquia – 
continua a aceitar móveis em bom estado que já 
não precise, para  posterior venda e angariação 
de fundos para ajudar as famílias pobres da 
paróquia. 

Acontece...
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
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* Ofertório para as vítimas dos incêndios de Pedrogão Grande
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Caridade Pastoral

São verdadeiramente fortes e corajosas as 
censuras que, tanto o profeta Malaquias co-
mo o  próprio  Cristo,  dirigem aos sacerdo-
tes do seu  tempo, não só  por terem profa-
nado e banalizado o culto a que presidiam, 
mas também pelo contra-testemunho de 
suas vidas. A partir do que sucedeu a Cris-
to, facilmente podemos imaginar que Mala-
quias não terá tido melhor sorte!
Se é verdade que estas bem tristes realida-
des não podem ser pura e simplesmente 
transpostas para os nossos dias e, muito 
menos, serem  simploriamente  generaliza-
das, também não deixa de ser verdade que 
estes textos nos  convidam a um sério exa-
me de consciência e constituem um verda-
deiro alerta para que tais situações não se 
perpetuem, porque a sedução do poder e 
da vanglória, a ambição da riqueza, o risco 
do ritualismo e de uma condescendência 
tácita e silenciosa pelo mais fácil e mais 
agradável, são  tentações de todos os tem-
pos, contra  as quais ninguém está definiti-
vamente vacinado.
Bem diferente é o exemplo dado por S. 
Paulo: “como a mãe que acalenta os filhos 
que anda a criar, assim nós também, pela 
viva afeição que vos dedicamos, desejaría-
mos  partilhar convosco,  não só o Evange-
lho de Deus, mas ainda a própria vida, tão 
caros vos tínheis tornado para nós. Bem 
vos lembrais, irmãos, dos nossos trabalhos 
e canseiras. Foi a trabalhar noite e dia, para 
não sermos pesados a nenhum de vós, que 
vos pregámos o Evangelho de Deus”.
Aliás,  esta  é  uma preocupação  bem pre-

Pe. José Oliveira

sente nos documentos da Igreja do nosso 
tempo.  João Paulo II,  dirigindo-se aos sa-
cerdotes, escrevia: “a vossa obra na Igreja 
é verdadeiramente necessária e insubstituí-
vel. Vós  suportais o peso do ministério sa-
cerdotal e tendes contacto quotidiano com 
os fiéis. Sois os ministros da Eucaristia, os 
dispensadores da misericórdia divina no 
sacramento da Penitência, os consoladores 
das almas, os guias de todos os fiéis nas 
tempestuosas dificuldades da vida”.
Mas  lembrava-lhes que  a ‘caridade pasto-
ral’ deve ser o seu lema: “o conteúdo 
essencial da caridade pastoral é o dom de 
si, o total dom de si mesmo à Igreja, à ima-
gem e com o sentido de partilha do dom de 
Cristo. A caridade pastoral é aquela virtude 
pela qual nós imitamos Cristo na entrega 
de si mesmo e  no seu serviço. Não é ape-
nas aquilo que fazemos, mas o dom de nós 
mesmos que manifesta o amor de Cristo 
pelo seu  rebanho. A caridade  pastoral de-
termina o nosso modo de pensar e de agir, 
o modo de nos  relacionarmos com as pes-
soas. E não deixa de ser particularmente 
exigente para nós” – (Pastores Dabo Vobis, 
nº 23).
Embora os primeiros destinatários desta 
mensagem sejamos nós, os sacerdotes, fa-
remos bem em perguntarmo-nos todos: 
Que sacerdotes queremos nós? Estamos 
dispostos a dar o nosso contributo e o nos-
so apoio para termos sacerdotes “segundo 
o coração de Jesus” ou ficamo-nos apenas 
por uma crítica, tantas vezes barata e de 
extrema ligeireza?



O apego ao dinheiro é uma idolatria que 
mata, não permitindo ver “crianças que não 
têm remédios, que não têm educação, que 
estão abandonadas” e que precisam da 
nossa ajuda – disse o Papa na Missa em 
Santa Marta no  dia 23 de outubro. Francis-
co lembrou na ocasião o exemplo do perse-
guido povo rohingya.

Deus coloca o limite
Segunda-feira, 23 de outubro – na Missa 
na  Capela da  Casa de Santa Marta, Fran-
cisco comentou a leitura do Evangelho de 
S. Lucas proposta pela liturgia do dia. O 
homem rico cujo dinheiro é o seu Deus era 
a parábola que o texto apresentava. Este 
homem pensava só em aumentar o seu 
lucro  entrando  num “consumismo exaspe-
rado” – sublinhou o Papa que assinalou 
que o verdadeiro tesouro não são os bens 
terrenos mas a relação com Deus. Pois é 
Deus que “coloca o limite a este apego ao 
dinheiro”: “É Deus que coloca o limite a 
este apego ao dinheiro. Quando o homem 
se torna escravo do dinheiro. E esta não é 
uma fábula que Jesus inventa: esta é a 
realidade.  É a  realidade de hoje. Muitos 
homens que  vivem para  adorar  o  dinhei-
ro, para fazer do dinheiro o próprio deus. 
Tantas pessoas que vivem somente para 
isto e a vida não tem sentido. ‘Assim faz 
quem acumula tesouros para si - diz o 
Senhor - e não se enriquece junto de  
Deus’: não  sabem o  que  é enriquecer 
junto de Deus” - disse o Santo Padre.

Uma idolatria que mata
Concretizando a sua homilia, Francisco 
revelou um episódio acontecido na sua ter-
ra natal na Argentina: um homem rico de 
Buenos Aires que estava doente e, mesmo 
assim, decidiu comprar uma mansão. Para 
o Papa também hoje existem pessoas que 
fazem o mesmo que este homem e não 
olham  para  as  “crianças  que não têm re-
médios, que não têm educação, que estão 
abandonadas” e continuam a idolatrar o di-
nheiro.  Uma “idolatria  que  mata” – decla-
rou o  Santo  Padre  que  recordou  o  sofri-
mento do povo rohingya que morre de fome 
vivendo  refugiado entre Myanmar e o Ban-
gladesh: “Esta  idolatria mata de fome mui-
tas pessoas. Pensemos apenas num caso: 

Idolatria do dinheiro mata de fome 
muitas pessoas

Rui Saraiva

Estava disposto a ir até ao fim do mundo se 
aí pudesse purificar o seu sentir. Mas gran-
de parte dos males que sentia, a si mesmo 
os  devia... alimentou-se  durante demasia-
do tempo de mentiras, histórias tortas e 
sonhos fúteis. O seu coração batia por bai-
xo daquele enorme monte de lixo.
Decidiu deixar-se.

Naquele dia, deixou todas as coisas que 
tinha para trás, na esperança de, através 
desse despojamento, ser mais. Expulsava 
o mal de si mesmo, à procura de descobrir 
o bem que  pressentia acompanhá-lo sem-
pre, desde sempre, mas que há muito 
tempo sufocara.

As lágrimas e os gemidos do seu sofrimen-
to davam-lhe força.
Sem nada nas mãos e com todo o caminho 
pela frente, sentiu um alívio que palavra al-
guma pode explicar. Sem nada ter, ficou 
apenas o mais importante: o poder de se 
dar e,  entregando-se  ao mundo  e aos ou-
tros, contava, dessa forma, reconquistar 
um coração puro.

Caminhava muitas  vezes  de olhos  fecha-
dos, boca cerrada, inspirando e suspirando 
de forma profunda.

O caminho era duro, cada passo adiante 
era uma conquista da luz às trevas, da eter-
nidade à morte, do amor ao egoísmo. A re-
sistência era potente e permanente. Um só 
descuido e a tragédia seria certa.

Em busca de uma fé sincera
José Luís Nunes Martins

Realizou-se no passado dia 22 de Outubro 
no salão paroquial mais um almoço missio-
nário. 

É um momento importante na vida de toda 
a comunidade e no qual o grupo missioná-
rio coloca toda a dedicação e empenho. 
Proporcionar uns momentos de salutar e 
agradável convívio acompanhado de uma 
deliciosa refeição e animação e ao mesmo 
tempo contribuir para boas causas.

É gratificante receber tanto carinho e tanta 
colaboração, não apenas monetária (quer 
por parte dos paroquianos quer pelos que 
vêm de  mais  ou  menos  longe  expressa-
mente para ter uma tarde diferente), como 
também aqueles que trazem algo para ser 
leiloado ou vendido; ou ainda aqueles que, 
não pertencendo ao grupo missionário da 
paróquia, ajudam com o seu trabalho.
Este ano, para além da ajuda às obras da 
paróquia e de uma obra missionária, não 
pudemos deixar de nos associar à tragédia 
dos incêndios que assolaram há dias o 
norte e centro do nosso país.

Os lucros  deste almoço foram assim distri-
buídos: 1.076 € para as obras da nossa 
igreja paroquial; 538 € entregues para o 
Centro Espiritano Padre Alves Correia 
(CEPAC), obra dos missionários do Espírito 
Santo de  ajuda aos  imigrantes, nomeada-
mente africanos; 538 € enviados para 
ajuda às  vítimas  dos  incêndios  das paró-
quias de Nelas e Santa Comba Dão.

A todos, sem  exceção, o nosso muito obri-
gado! Sem vós de nada teria servido este 
almoço.
Louvado seja o Senhor!

Almoço Missionário - Outubro 2017
L.I.A.M.

Ser Grande

Num  acampamento de amigos era 
necessário escolher alguém para a 
chefia do  grupo.  Seria  o represen-
tante de todos, o coordenador das 
atividades,  o  responsável  pela  or-
dem, etc. Fizeram uma votação.

Quando o resultado foi anunciado, o 
mais votado começou por dizer:
- Eu não sou digno dessa escolha. 
Há outros  que têm  mais  capacida-
des do que eu. Não sei se serei 
capaz de ser o chefe que esperais...

Então um  colega sugeriu que se es-
colhesse outro para o seu lugar.
- Caramba - disse o primeiro - já não 
se  pode  fazer um acto  de humilda-
de?
E não abdicou do seu novo cargo.
Também  nós  gostamos  de  ser im-
portantes.

Jesus Cristo lembra-nos que quem 
se exalta será humilhado e quem  se 
humilha será exaltado. Ser bom é 
importante mas o importante é ser 
bom.

O homem grande é silenciosamente 
bom.  É poderoso,  mas sem exibir 
poder. Adora o que é sagrado, mas 
sem  fanatismo. Carrega  fardos  pe-
sados, com leveza e sem gemidos. 
Domina, mas sem  insolência. É hu-
milde, mas sem  servilismo. Fala a 
grandes distâncias, mas sem gritar. 
Ama, sem se oferecer. Faz bem a to-
dos, sem o fazer notar. Renuncia, 
sem fazer  disso um culto. Abre  no-
vos   caminhos,  sem  esmagar  nin-
guém. Entra no coração do homem, 
sem arrombar a porta.

Para Reflectir…

Pe. José David Quintal Vieira

em 200 mil crianças rohingya nos campos 
para  refugiados. Ali  existem  800  mil pes-
soas. 200 mil  são crianças. Mal têm o sufi-
ciente para comer, estão desnutridas, sem 
medicamentos.  Também  hoje isso aconte-
ce. Não é algo que o Senhor fala daqueles 
tempos: não. Hoje! E a nossa oração deve 
ser forte: Senhor, por favor, toca o coração 
dessas pessoas que adoram o deus dinhei-
ro. Toca também o meu coração para que 
eu não  caia nisso, que eu saiba ver” – dis-
se o Papa no final da sua homilia, alertando 
para  que  nas famílias não seja o “deus di-
nheiro” a ganhar, quando “está em jogo 
uma herança”. Procuremos em Deus o sóli-
do  fundamento  da nossa existência – afir-
mou.

Arrependia-se e perdoava-se.
Amar não é estar presente em momentos 
soltos.  É  ser  presente,  sempre. É a cora-
gem de acreditar de forma honesta, mesmo 
contra toda a história, as evidências e as 
previsões.

A fé sincera que buscava encontrou-a no 
rumo dos seus passos. Não é um destino 
nem uma paragem, é um percurso pessoal 
em direção ao eterno.


