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ANO B - 10-10-2021 

II SÉRIE – ANO 47º – Nº 1642 

Bom Mestre, 

que hei-de fazer para alcançar a vida eterna? 

  

 Caríssimos,  

 Este Domingo somos interpelados pela pergunta do homem que se aproxima de 

Jesus : “Que hei-de fazer para alcançar a vida eterna?” - Sempre que nos abeiramos de 

Jesus mergulhamos nesta tensão, na busca da vida eterna: o Senhor aponta-nos o des-

pojamento como a condição necessária para acolhermos o Reino de Deus. 

 Este homem que se aproxima de Jesus cumpre integralmente a Lei de Deus mas 

o seu coração con,nua agarrado às coisas do mundo. Por isso, quando o Senhor o con-

vida 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 deste homem está nos seus 

bens e nºao 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? Em que solo ando a construir a minha vida? Na rocha firme 

que é Cristo ou nas areias movediças do mundo que me seduz com o dinheiro e com o 

conforto dos bens e de uma vida estável? Onde está verdadeiramente o meu coração 

diante desta Palavra e deste convite de Jesus de deixar todas as coisas para alcançar a 

vida eterna? A quem quero servir de coração? 

 A Carta aos Hebreus recorda-nos que “a palavra de Deus é viva e eficaz”. Ali-

mentemo-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 em cada um de nós. 

 Este Domingo regressamos à Igreja de São José. Aproveitemos esta graça para 

nos aproximarmos mais de Deus, escutarmos diariamente a Sua Palavra, deixarmos 

que a oração nos molde e torne mais disponíveis para acolher a Sua vontade . 

Saúda-vos com es,ma, 

Pe. Bruno Machado 



Salmo Responsorial 

Enchei-nos da vossa 

misericórdia: será ela 

a nossa alegria. 

1ª Leitura - Sb 7, 7-11 

Eu rezei e o discernimento me foi da-

do. Eu implorei, e o espírito de Sabe-

doria veio até mim. 
 

Salmo - 89 

Dá a conhecer o teu trabalho aos teus 

servos e o teu esplendor aos filhos 

deles. Que a graça do Senhor nosso 

Deus venha sobre nós! Que consolide 

para nós a obra das nossas mãos.  
 

2ª Leitura - Heb 4, 12-13 

Irmãos, a palavra de Deus é viva, enér-

gica e mais afiada do que uma espada 

de dois gumes. 
 

Evangelho - Mc 10, 17-30 

Só te falta uma coisa: vai, vende o que 

tens e dá aos pobres; então terás um 

tesouro no céu. Depois vem e segue-

Me. 

Ao reflec,r este Evangelho percebo 

que a Palavra é exigente, isto porque 

Jesus pede-me para renunciar a tudo 

para O seguir! Jesus é claro na respos-

ta e para abraçá-lo implica uma trans-

formação interior com consequências 

nas minhas acções. Jesus pede-me 

para não colocar a minha esperança 

nos bens materiais pois estes corroem 

o meu coração, tornando-me orgulho-

so e auto-suficiente, afastando-me do 

caminho e a não estar tão desperto 

para as suas propostas. Para seguir 

Jesus tenho de abdicar de mim, das 

minhas manias, exigências e arriscar 

tudo Nele. Sei que Jesus me inquieta 

com esta proposta porque vai contra 

as minhas vontades, andando algumas 

vezes amuado e angus,ado. Olhando 

assim parece que ao seguir Jesus me 

espera um caminho de fracasso e de 

perda, mas não! Antes pelo contrário, 

espera-me um caminho que liberta o 

coração levando-me à felicidade, à 

realização e à vida eterna…que é o 

aqui e o agora! 
Ricardo GomesRicardo GomesRicardo GomesRicardo Gomes    

Catequista 

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO 
MC 10, 17-30 

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO  
28º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DOMINICAIS 
Sábados: Vespertina , em S. José às 18.30 h. 
Domingos: Na Igreja de S. José às 09.00 h. e 11.00 h.;  

Na Igreja Paroquial às 12.00 h. e 18.30 h. 



Nove séculos após o reinado de Salo-
mão, um judeu alexandrino escreveu 
em grego um livro in,tulado Sabedo-
ria. É um notável tratado sobre a Sabe-
doria e atribui a Salomão uma busca 
apaixonada por ela. Na passagem de 
hoje, a inicia,va vem de uma oração 
ardente do rei e de um discernimento 
iluminado: uma sabedoria que excede 
todo o bem que se pode desejar. 
Na narra,va do Evangelho, um homem 
rico dirige-se a Jesus como o «Bom 
Mestre» e faz-Lhe uma pergunta muito 
per,nente. Ele também diz que se apli-
cou, desde a juventude, à Sabedoria 
proclamada por Moisés no Sinai. Só 
que Jesus oferece-lhe uma Sabedoria 
superior e absurda, a de vender os 
seus bens e dar o valor aos pobres. Era 
pedir muito a este homem, e até aos 
próprios discípulos. Jesus pede-lhes 
quase o impossível, mas assegura-lhes 
que renúncias e perseguições «por cau-
sa d’Ele e do Evangelho» lhes valerão 
cem vezes mais e a vida que está por vir. 

A PALAVRA EM CADA DIA 
De 11 a 17 de Outubro 

11 - Rm 1, 1-7; Sl 97; Lc 11, 29-32 
12 - Rm 1, 16-25; Sl 18A; Lc 11, 37-41 
13 - Rm 2, 1-11; Sl 61; Lc 11, 42-46 
14 - Rm 3, 21. 30a; Sl 129; Lc 11, 47-54 
15 - Rm 4, 1-8; Sl 31; Lc 12, 1-7 
16 - Rm 4, 13. 16-18; Sl 104; Lc 12, 8-12 
17 - Is 53, 10-11; Sl 32; Heb 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. 

Vida em Comunidade 

No�cias da Comunidade 

Calendário Paroquial 

12 de Outubro - Oração de Taizé, na  
Igreja de São José, às 21.30 h. 

15 de Outubro - Reunião da Equipa de 
CPB - Curso de Preparação para o 
Bap,smo, às 21.30 h., na Igreja Pa-
roquial. 

IGREJA DE SÃO JOSÉ 
Na passada sexta feira, dia 8, reali-

zou-se a Dedicação do Altar da Igreja 

de São José e a reabertura da Igreja. 

Foi numa Eucaris,a às 21.30 h., pre-

sidida pelo Sr. Cardeal Patriarca. 

A par,r dessa altura, voltámos a ter 

as Eucaris,as normais, na reabilitada 

Igreja de São José. 

Assim, já ontem, sábado, celebrámos 

a Eucaris,a das 18.30 h., e hoje, Do-

mingo, celebraremos às 09.00 h. e às 

11.00 h. 



Na sua carta de 1 de Setembro, aos diocesanos de Lisboa, o Sr. Cardeal Patriarca 

indica-nos os obje,vos deste ano pastoral. Citamos algumas passagens dessa 

carta. 

[...] O Documento final da caminhada sinodal de Lisboa (2014-2021), a que podeis 

aceder facilmente no “site” do Patriarcado, enumera no seu número 20 algumas 

“opções pastorais prioritárias” que devemos ter muito em conta. [...] A primeira 

alínea das referidas opções pastorais indica precisamente “dar con,nuidade ao 

processo de receção da Cons�tuição Sinodal de Lisboa, promovendo dinâmicas 

sinodais…”. [...] As opções pastorais prioritárias selecionadas pelo nosso caminho 

sinodal sublinham, com a “promoção de dinâmicas sinodais”, a “pastoral juvenil e 

universitária”, a “resposta aos desafios que enfrentam as IPSS”, a “per,nência da 

cons,tuição de unidades pastorais”, e “proporcionar verdadeiras experiências de 

anúncio do Evangelho no contexto da preparação e vivência da JMJ 2023”. A pro-

moção de dinâmicas sinodais é transversal a todas as opções. [...] Conselhos pas-

torais e económicos, paróquia a paróquia e a nível diocesano, que realmente se 

estabeleçam e corretamente funcionem; encontros vicariais de ministros ordena-

dos e de ministérios e serviços laicais: tudo isto é prioritário, como o nosso Sínodo 

realçou e muito importa cumprir. [...] Alguém lembrou já que «o mais importante 

de qualquer reunião é a própria reunião», se for momento verdadeiramente ecle-

sial, de reconhecimento mútuo e escuta atenta de cada um. Daí mesmo, e come-

çando todos por escutar a Deus, sairá algo de evangelizador e cria,vo, como inú-

meras passagens bíblicas nos repetem. [...].A pastoral juvenil e universitária é a 

segunda alínea das “opções prioritárias” que o nosso Sínodo indicou, propondo a 

criação de espaços de referência para o desenvolvimento espiritual e o acompa-

nhamento vocacional e mútuo. Tudo o que respeita a este setor da pastoral tem 

especial acuidade no horizonte cada vez mais próximo da Jornada Mundial da Ju-

ventude, que é muito mais do que um evento a acontecer: é um processo em cur-

so e criador de bom futuro. [...].Tudo isto se pode e deve incrementar, rumo à 

JMJ, como já vai acontecendo nos encontros do dia 23 de cada mês e com inicia,-

vas missionárias que mo,vam a par,cipação. Irão também aumentando os pedi-

dos de colaboração à medida do tempo que se acelera. Momento alto será certa-

mente a próxima Solenidade de Cristo Rei (21 de novembro) – Dia Diocesano da 

Juventude.                                                                                                              (Con,nua) 

CARTA DO SR. PATRIARCA, AOS DIOCESANOS DE LISBOA 

IGREJA PAROQUIAL - R. Cidade de João Belo - Tel. 218 533 738 
IGREJA DE S. JOSÉ - R. Cidade de Bissau - Tel. 218 513 758 

Internet –.paroquiaolivaissul@gmail.com 
 www.paroquiaolivaissul.pt;  


