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mensagem de saudação

“Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos!” (At 4, 20). Ao 
celebrarmos hoje o Dia Mundial das Missões, o Papa recorre a estas 
palavras de Pedro e João para nos recordar a urgência de anunciar-
mos e manifestarmos sempre a verdade de Deus.

P. Mário Campos

 palavra deste domingo

1ª leitura: Jeremias 31, 7-9
“O Senhor salvou o seu povo”.

salmo 125 (126) O Senhor fez maravilhas em favor 
do seu povo!
“Grandes coisas fez por nós o Senhor; exultamos de 
alegria”.

2ª leitura: Hebreus 5, 1-6
“Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec”.

evangelho: Marcos 10, 46-52
“Coragem! Levanta-te, que Ele está a chamar-te!”.
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ornamenTação Da igreja paroquial
 

Nos fins de semana de 30 de Outubro e 6 de Novembro é a vez do Lugar da 
Portela. Obrigado.

missa semanal nas Capelas
 

Na terça feira, dia 26, às 19h00,e haverá celebração da missa na capela do 
Casal da marinha.

reunião De CaTequisTas
 

6ª feira, dia 29, às 21h00, haverá reunião de catequistas no Centro Pastoral.

Horários Da missas Dias 1 e 2 De novembro
 

No dia 1 de Novembro (Todos os Santos), haverá missa às 8h30 e 11h30 no 
Centro Pastoral.

Dia 2 de Novembro (Fiéis defuntos), haverá missa às 10h00 na Igreja paroquial 
e às 21h00 no Cemitério.

para conversar em família e com os amigos:

1.Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Por quê?
2.O que conheces sobre a vida missionária da Igreja? 
3.Como podes ser missionário, mesmo permanecendo aqui na paróquia?

 proposta da semana: Semana da “missão”. Reza todos os dias pelos 
missionários e, diante de cada pessoa que encontrares, dá um testemunho 
de fé, esperança e misericórdia.



Refletindo com o Papa

O Papa escreveu uma mensagem para este Dia Mundial das Missões. 
Transcrevo aqui algumas partes dessa mensagem para nos “espicaçar” a 
sermos mesmo missionários.

“Queridos irmãos e irmãs!
Quando experimentamos a força do amor de Deus, quando reconhecemos 

a sua presença de Pai na nossa vida pessoal e comunitária, não podemos 
deixar de anunciar e partilhar o que vimos e ouvimos. A relação de Jesus 
com os seus discípulos, a sua humanidade que nos é revelada no mistério 
da Encarnação, no seu Evangelho e na sua Páscoa mostram-nos até que 
ponto Deus ama a nossa humanidade e assume as nossas alegrias e sofri-
mentos, os nossos anseios e angústias. (…) A história da evangelização tem 
início com uma busca apaixonada do Senhor, que chama e quer estabelecer 
com cada pessoa, onde quer que esteja, um diálogo de amizade (cf. jo 15, 
12-17). Os Apóstolos são os primeiros que nos referem isso. (…) A amizade 
com o Senhor, vê-Lo curar os doentes, comer com os pecadores, alimentar 
os famintos, aproximar-Se dos excluídos, tocar os impuros, identificar-Se 
com os necessitados, fazer apelo às bem-aventuranças, ensinar de maneira 
nova e cheia de autoridade, deixa uma marca indelével, capaz de suscitar 
admiração e uma alegria expansiva e gratuita que não se pode conter. (…) 
O amor está sempre em movimento e põe-nos em movimento, para partilhar 
o anúncio mais belo e promissor: «Encontrámos o Messias».

Com Jesus, vimos, ouvimos e constatamos que as coisas podem mudar. 
(…) E, no entanto, os tempos não eram fáceis; os primeiros cristãos come-
çaram a sua vida de fé num ambiente hostil e árduo. Histórias de margina-
lização e prisão entrelaçavam-se com resistências internas e externas, que 
pareciam contradizer e até negar o que tinham visto e ouvido; mas isso, em 
vez de ser uma dificuldade ou um obstáculo que poderia levá-los a retrair-
se ou fechar-se em si mesmos, impeliu-os a transformar cada incómodo, 
contrariedade e dificuldade em oportunidade para a missão. Os próprios 
limites e impedimentos tornaram-se um lugar privilegiado para ungir, tudo e 
todos, com o Espírito do Senhor. Nada e ninguém podia permanecer alheio 
ao anúncio libertador.

(…) O mesmo se passa connosco: o momento histórico atual também 
não é fácil. A situação da pandemia evidenciou e aumentou o sofrimento, a 
solidão, a pobreza e as injustiças de que já tantos padeciam, e desmascarou 
as nossas falsas seguranças e as fragmentações e polarizações que nos 

dilaceram silenciosamente. Os mais frágeis e vulneráveis sentiram ainda 
mais a sua vulnerabilidade e fragilidade. Experimentamos o desânimo, a 
deceção, o cansaço; e até a amargura conformista, que tira a esperança, se 
apoderou do nosso olhar. Nós, porém, «não nos pregamos a nós mesmos, 
mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nos consideramos vossos servos por amor 
de Jesus». Por isso ouvimos ressoar nas nossas comunidades e famílias 
a Palavra de vida que ecoa nos nossos corações dizendo: «Não está aqui; 
ressuscitou»; uma Palavra de esperança, que desfaz qualquer determinismo 
e, a quantos se deixam tocar por ela, dá a liberdade e a audácia necessárias 
para se levantar e procurar, criativamente, todas as formas possíveis de 
viver a compaixão, «sacramental» da proximidade de Deus para connosco 
que não abandona ninguém na beira da estrada. (…) É a sua Palavra que 
diariamente nos redime e salva das desculpas que levam a fechar-nos no 
mais vil dos ceticismos: «Tanto faz; nada mudará!» (…) Jesus Cristo vive 
verdadeiramente» e, também a nós, nos quer vivos, fraternos e capazes de 
acolher e partilhar esta esperança. No contexto atual, há urgente necessidade 
de missionários de esperança que, ungidos pelo Senhor, sejam capazes de 
lembrar profeticamente que ninguém se salva sozinho.

(…) O tema do Dia Mundial das Missões deste ano – «não podemos deixar 
de afirmar o que vimos e ouvimos» (at 4, 20) – é um convite dirigido a cada 
um de nós para cuidar e dar a conhecer aquilo que tem no coração. Esta 
missão é, e sempre foi, a identidade da Igreja: «ela existe para evangelizar. 
No isolamento pessoal ou fechando-se em pequenos grupos, a nossa vida 
de fé esmorece, perde profecia e capacidade de encanto e gratidão; por sua 
própria dinâmica, exige uma abertura crescente, capaz de alcançar e abra-
çar a todos. Atraídos pelo Senhor e a vida nova que oferecia, os primeiros 
cristãos, em vez de cederem à tentação de se fechar numa elite, foram ao 
encontro dos povos para testemunhar o que viram e ouviram: o Reino de 
Deus está próximo. Fizeram-no com a generosidade, gratidão e nobreza 
próprias das pessoas que semeiam, sabendo que outros comerão o fruto da 
sua dedicação e sacrifício. Por isso apraz-me pensar que «mesmo os mais 
frágeis, limitados e feridos podem ser missionários à sua maneira, porque 
sempre devemos permitir que o bem seja comunicado, embora coexista com 
muitas fragilidades». Maria, a primeira discípula missionária, faça crescer em 
todos os batizados o desejo de ser sal e luz nas nossas terras.”

(Da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões).


