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mensagem de saudação

Do nosso ponto de vista, humano, sempre limitado ainda que sempre 
disponível para alargar os horizontes, o essencial gira muitas vezes à 
volta do que é bom para “mim”. Deus acolhe-nos e ama-nos na nossa 
individualidade mas desafia-nos a olhar sempre mais longe a abraçar 
sempre mais. É preciso aprender a ver com o olhar de Deus e a abra-
çar com o abraço de Deus. Só o amor dá sentido à nossa existência.

P. Mário Campos

 palavra deste domingo

1ª Leitura: Deuteronómio 6, 2-6
“Cuida de pôr em prática o que te vai tornar feliz e mul-
tiplicar sem medida na terra onde corre leite e mel, se-
gundo a promessa que te fez o Senhor”.

Salmo 17 (18) Eu Te amo, Senhor: Tu és a minha força!
“Meu Deus, meu protetor, minha defesa, meu salvador”.

2ª Leitura: Hebreus 7, 23-28
“Jesus, que permanece eternamente, possui um sacerdócio eterno. Tal 
era o sumo sacerdote que nos convinha”.

evangelho: Marcos 12, 28-34
“Amarás o Senhor, teu Deus… e amarás o próximo como a ti mesmo”.
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mêS DAS miSSõeS
 

Neste Domingo, dia 31 de Outubro, rezaremos o terço missionário no Cen-
tro Pastoral às 17h00.

LigA porTugueSA ConTrA o CAnCro
 

O Peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro está a decorrer desde o 
passado dia 29 até ao dia 1 de Novembro. 

Será feito nos horários das missas e também pelos lugares onde há volun-
tários disponíveis para irem de porta em porta. Todos os voluntários estarão 
devidamente identificados. Sejam generosos pois é por uma boa causa. 

Recordemos que a Liga Portuguesa Contra o Cancro leva conforto e ajuda 
específica a pessoas e famílias verdadeiramente necessitadas. Obrigado.

HorárioS DA miSSAS 

Segunda feira, 1 de Novembro, solenidade de Todos os Santos, haverá 
missa às 8h30 e às 11h30.

Terça feira, 2 de Novembro, dia da comemoração dos fiéis defuntos, haverá 
missa na Igreja paroquial às 10h00 e no Cemitério às 21h00. Haverá velas 
à disposição na missa da noite.

Quarta e sexta feira haverá missa, como habitualmente, às 10h00 na Igreja 
paroquial.



Refletindo com o Papa

“No centro do Evangelho deste domingo, está o mandamento do amor: 
amor a Deus e amor ao próximo. Um escriba pergunta a Jesus: ‘Qual é o 
primeiro de todos os mandamentos?’ Jesus responde com a profissão de 
fé com que os Hebreus começam e terminam o seu dia e que começa com 
estas palavras: ‘Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor!’. 
Deste modo Israel conserva a sua fé na realidade fundamental de todo o seu 
credo: existe um único Senhor e aquele Senhor é «nosso», no sentido que 
Se uniu a nós com uma pacto indissolúvel, nos amou, nos ama e nos amará 
para sempre. É desta nascente, deste amor de Deus, que deriva para nós 
o duplo mandamento: «amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, 
com toda a tua alma, com todo o teu espírito, com todas as tuas forças (…) 
e amarás o próximo como a ti mesmo»

Escolhendo estas duas palavras, amor a Deus e ao próximo, Jesus ensi-
nou de uma vez para sempre que o amor a Deus e o amor ao próximo são 
inseparáveis, aliás, mais ainda, que se sustentam um ao outro. Não obstante 
sejam postos em sequência, eles são os dois lados de uma única medalha: 
vividos juntos, são a verdadeira força do crente! Amar a Deus significa viver 
d’Ele e para Ele, por aquilo que Ele é e pelo que Ele faz. E o nosso Deus 
é doação incondicional, é perdão ilimitado, é relação que promove e faz 
crescer. Por isso, amar a Deus quer dizer investir todos os dias as próprias 
energias para ser seus colaboradores, servindo de modo incondicional o 
nosso próximo, procurando perdoar de forma ilimitada e cultivando relações 
de comunhão e fraternidade.

Não é necessário especificar quem é o próximo, porque o próximo é a 
pessoa eu encontro pelo caminho, nos meus dias. Não se trata de pré-sele-
cionar o meu próximo: isso não é cristão. Achar que o meu próximo é aquele 
que eu pré-selecionei não é cristão, é pagão; mas trata-se de olhos para ver 
o outro e desejar o seu bem. Se nos exercitarmos para ver com os olhar 
de Jesus, colocar-nos-emos sempre à escuta e ao lado dos carenciados. 
Certamente as necessidades do próximo exigem respostas eficazes, mas, 
antes ainda, requerem partilha. Com uma imagem, podemos dizer que um 
faminto tem necessidade não apenas de um prato de sopa, mas também de 
um sorriso, de ser ouvido, e inclusive de uma oração, talvez recitada juntos. 
O Evangelho de hoje convida-nos a todos a visar não só as urgências dos 
irmãos mais pobres, mas sobretudo a prestar atenção às suas necessidades 

de proximidade fraterna, de sentido da vida e da ternura. Isto interpela as 
nossas comunidades cristãs: trata-se de evitar o risco de sermos comuni-
dades que têm muitas iniciativas mas poucas relações; o risco de sermos 
comunidades «estação de serviço» mas de pouca companhia, no sentido 
pleno e cristão deste termo.

Deus, que é amor, criou-nos por amor e para que possamos amar os ou-
tros, permanecendo unidos a Ele. Seria ilusório pretender amar o próximo, 
sem amar a Deus; e seria igualmente ilusório pretender amar a Deus sem 
amar o próximo. As duas dimensões do amor, a Deus e ao próximo, na sua 
unidade, caracterizam o discípulo de Cristo.

A Virgem Maria nos ajude a acolher e a testemunhar este ensinamento 
luminoso na vida de todos os dias.”.

(De uma homilia do Papa sobre Evangelho de hoje).

Para conversar em família e com os amigos:

1.Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Por quê?
2.Achas-te uma pessoa amada? 
3.Que testemunho damos do amor a Deus e ao próximo?

Proposta da semana:

Semana da “proximidade”. Torno-me próximo de cada pessoa que encontro, 
em casa, no trabalho, na escola ou na rua. Tento conversar, escutar, sorrir...

ornAmenTAção DA igrejA pAroquiAL
 

Dia 6 de Novembro, lugar da Portela. Dias 13 e 20 de Novembro, lugar da 
Abrunheira. Obrigado.


