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Bom Mestre,
que hei-de fazer para alcançar a vida eterna?
Queridos irmãos,
a inquietação do jovem rico ajuda-nos a entrar neste novo ano pastoral com o desejo de correr para alcançar a vida eterna. Sim, correr neste novo ano, correr ao encontro
de Jesus e da sua vontade, reconhecer que precisamos d’Ele e da Sua graça para entrarmos neste grande projecto de felicidade e de plenitude, preparado para cada um de nós
desde o dia do nosso bap"smo.
“Que hei-de fazer para alcançar a vida eterna?” Sempre que nos aproximamos de
Jesus, mergulhamos nesta tensão, na busca da vida eterna: o Senhor convida-nos a entrar
na lógica do Homem Novo, aponta-nos o despojamento como a condição primeira para
acolhermos o Reino de Deus que já está presente no meio de nós.
O jovem já cumpre a lei mas o seu coração con"nua agarrado às coisas deste mundo. Por isso, quando o Senhor o convida a vender os bens e a dá-los aos pobres, o seu
“semblante anuviou-se-lhe e re"rou-se pesaroso”. Apesar de toda a religiosidade, a segurança do jovem está nos bens e não no Senhor que conduz a história. Também hoje esta
Palavra vem à nossa procura. Onde ancoramos as nossas esperanças? Onde está realmente a verdadeira segurança da minha vida? No fundo, trata-se de responder com seriedade: onde está o meu coração diante desta Palavra e deste convite de Jesus a deixar
todas as coisas para alcançar a vida eterna?
A Carta aos Hebreus recorda-nos que “a palavra de Deus é viva e eﬁcaz”. Alimentemo-nos então desta Palavra, deixemos que ela nos molde o coração e a vida e peçamos à
Virgem Mãe a disponibilidade interior para a acolher e deixar que ela dê frutos de vida
eterna. Con"nuemos, durante este Mês de Outubro a rezar o Rosário pela unidade da
Igreja, pelas missões e pelo Sínodo dos Bispos que se reúne em Roma com o Santo Padre.
Saúda-te com es"ma,
Pe. Bruno Machado

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO
MC 10, 17-30
Na passagem deste domingo sinto que somos convidados a doar os bem perecíveis
desta vida para chegar ao Pai. Estes valores
são efémeros e impedem-nos de ver o caminho da vida eterna e alcançar em plenitude
o Seu reino. Cada vez mais somos impelidos
por Jesus a ser audazes com a nossa vida e
cumprir apenas uma orientação que resume
os Dez Mandamentos: escolher o caminho
de doação, de amor e de par"lha aos outros.
A mudança radical e eterna na nossa vida
surge não por imposição de uma orientação
mas aceitação do convite feito por Jesus. Se
reconhecermos que esta nossa vida foi-nos
dada por Deus e a Ele pertence talvez conseguimos despegar-nos dela e doá-la aos outros. Ao fazê-lo, vamos alcançar os valores
da vida verdadeira e eterna. Rezo para ser
instrumento de Cristo e uma pequena ferramenta no projeto que tem para mim: concre"zar o impossível só possível a Deus.
Hugo Martins

Catequista

CONFERÊNCIAS DE
S. VICENTE DE PAULO
No ﬁnal das Eucaris"as deste domingo dia
14 de Outubro (incluindo a Vesper"na de
sábado, dia 13), os Vicen"nos farão o habitual peditório para os nossos irmãos mais
necessitados.
Sejamos generosos.

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO
28º DOMINGO DO TEMPO
COMUM
1ª Leitura - Sb 7, 7-11
Todo o ouro no mundo perto da
Sabedoria, é apenas um pouco
de areia, e comparado com Ela,
o dinheiro será considerado como lama.
2

Salmo - 89
Que a doçura do Senhor nosso
Deus venha sobre nós, e fortaleça para nós, o trabalho das
nossas mãos.
2ª Leitura - Hb 4, 12-13
A palavra de Deus está viva, e
é enérgica e mais aﬁada do
que uma espada de dois gumes.
Evangelho - Mc 10, 17- 30
Vai, vende tudo o que tens e dá
aos pobres; assim terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me.

Salmo Responsorial
Enchei-nos da vossa
misericórdia: será
ela a nossa alegria.

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DOMINICAIS
Sábados: Vespertina , em S. José às 18.30 h.
Domingos: Na Igreja de S. José às 09.30 h. e 11.00 h.;
Na Igreja Paroquial às 12.00 h. e 18.30 h.

Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa para o Ano Missionário e o Mês Missionário Extraordinário
«Todos, Tudo e Sempre em Missão»
Por mo"vo do centenário da Carta
Apostólica Maximum Illud, de 30 de
novembro de 1919, do Papa Bento XV,
o Papa Francisco declarou o mês de
outubro de 2019 «Mês Missionário
Extraordinário», para despertar uma
maior consciência da missão e retomar com novo impulso a transformação missionária da vida e da pastoral.
Em união com o Santo Padre, queremos celebrar esse centenário apelando a um maior vigor missionário em
todas as dioceses, paróquias, comunidades e grupos eclesiais, desde os
adultos aos jovens e crianças.
Acolhendo com alegria a proposta do
Papa Francisco de um Mês Missionário
Extraordinário para toda a Igreja, nós,
Bispos portugueses, propomo-nos ir
mais longe e celebraremos esse mês
como etapa ﬁnal de um Ano Missionário em todas as nossas Dioceses, de
outubro de 2018 a outubro de 2019.
Encontro pessoal com Jesus Cristo
Desde o início do seu pon"ﬁcado, o
Papa Francisco tem convidado todo o
cristão, a renovar o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele e a
procurá-Lo dia-a-dia, sem cessar. Re-

pe"das vezes tem lembrado que a
ação missionária é o «paradigma de
toda a obra da Igreja». Assim sendo,
não podemos ﬁcar em espera passiva:
é necessário passar de uma pastoral
de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária.
Com o «sonho missionário de chegar a
todos», o Santo Padre tem incen"vado a ir às periferias, a ir até junto dos
pobres, convidando os jovens a «fazer
ruído», a não «ﬁcarem no sofá» a verem a vida a passar. Convida a Igreja a
ter a coragem de ser uma Igreja viva,
acolhedora, dos excluídos e dos estrangeiros.
No centro desta inicia"va, que envolve
a Igreja universal, estão a oração, o
testemunho e a reﬂexão sobre a centralidade da missão como estado permanente do envio para a primeira
evangelização (Mt 28,19). (Con"nua)

A PALAVRA EM CADA DIA
De 15 a 21 de Outubro
15 - Gl 4, 22-24. 26-27. 31 — 5, 1;
Sl 112; Lc 11, 29-32
16 - Gl 5, 1-6; Sl 118; Lc 11, 37-41
17 - Gl 5, 18-25; Sl 1; Lc 11, 42-46
18 - 2 Tm 4, 10-17b; Sl 144; Lc 10, 1-9
19 - Ef 1, 11-14; Sl 32; Lc 12, 1-7
20 - Ef 1, 15-23; Sl 8; Lc 12, 8-12
21 - Is 53, 10-11; Sl 32; Hb 4, 14-16;
Mc 10, 35– 45

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DE SEMANA
De 3ª a 6ª: Na Igreja de S. José às 09.00 h., na Igreja Paroquial às 18.30 h.
Sábados: Na Igreja Paroquial às 09.00 h.

NOVO VIGÁRIO PAROQUIAL
PADRE TIAGO ESTEVES

Vida em Comunidade

O meu nome é Pe. Tiago Quadros Esteves e sou o novo Vigário Paroquial de
Santa Maria dos
Olivais e de Nossa
Senhora da Conceição de Olivais
Sul. Vou-vos falar
um bocadinho sobre mim. De facto,
nasci no seio de
uma família católica, e fui sendo
«chamado» de formas muito concretas,
nomeadamente para acólito e catequista na Paróquia de Arroios. Depois entrei
no Seminário e durante estes sete anos
de formação houve momentos maravilhosos, e outros menos fáceis!
Depois do Seminário, o Sr. Patriarca nomeou-me para estas terras dos Olivais!
Além disso, o Sr. Patriarca deu-me ainda
a tarefa de con"nuar a estudar. Estou a
fazer o Curso de Doutoramento em Teologia na Universidade Católica Portuguesa, fazendo inves"gação na área de
«Ciência e Fé».
Por úl"mo, peço a Deus que me ajude a
servir-vos como Ele deseja, porque somos todos uma só família em Jesus Cristo! Obrigado!
Pe. Tiago Esteves
Vigário Paroquial

Calendário Paroquial
15 a 21 de Outubro - Recitação do
Terço do Rosário, na Igreja de S.
José, às 21.30 h.
16 de Outubro - Receção aos Caloiros da Academia Sénior.
18 a 25 de Outubro - Peregrinação à
Terra Santa.
21 de Outubro - Dia Mundial das
Missões.

A BÍBLIA SAGRADA
OS DEUTEROCANÓNICOS
Deuterocanónicos (ou do segundo
cânone) é o nome dado aos livros do
An"go Testamento que constam
apenas em algumas Bíblias. Estes
livros derivam de uma an"ga tradução do An"go Testamento conhecida como a Septuaginta. Foi uma tradução feita para o grego entre o III e
o I séc. a.C., pensada para os judeus
que viviam no Egito e não falavam
hebraico. A Septuaginta tem ainda
livros extra, bem como capítulos adicionais nos livros de Ester, Daniel,
Jeremias e em Salmos.
(Con"nua)
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