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mensagem de saudação

Todos gostamos de brilhar, de ficar bem vistos, de fazer as coisas bem 
e até, em alguns casos, de ser aplaudidos. Esse desejo não é mau 
em si mesmo. O desafio cristão é não sermos tomados pela vaidade, 
ou movidos pelo desejo da glória. Só poderemos entender o poder 
redentor quando damos tudo, quando Deus e o outro estão mesmo em 
primeiro lugar.

P. Mário Campos

 palavra deste domingo

1ª Leitura: 1 Reis 17, 10-16
“Não se esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará 
a almotolia do azeite, até ao dia em que o Senhor mandar 
chuva sobre a face da terra”.

Salmo 145 (146) Ó minha alma, louva o Senhor!
“O Senhor ilumina os olhos do cego, levanta os abatidos, ama os justos”.

2ª Leitura: Hebreus 9, 24-28
“Cristo manifestou-Se uma só vez, na plenitude dos tempos, para destruir 
o pecado pelo sacrifício de Si mesmo”.

evangelho: Marcos 12, 38-44
“Todos deitavam do que lhes sobrava, mas esta viúva, na sua pobreza, 
deu tudo o que possuía para viver”.
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ornAmenTAção DA igrejA pAroquiAL 
e CenTro pASTorAL

 
Dias 13 e 20 de Novembro está a cargo do lugar da Abrunheira. Obrigado

CeLeBrAção peniTenCiAL pArA oS CriSmAnDoS
 

No próximo sábado, dia 13, haverá um encontro de oração e celebração 
penitencial para os crismandos, na Igreja paroquial, às 20h00.

miSSA SemAnAL nAS CApeLAS

Terça feira, dia 9 de Novembro, missa na Capela de Relvas às 19h00.

aparências, vê o coração. A viúva deu toda a sua vida, tudo o que tinha. Não se 
questiona sobre como vai viver a seguir. Dá um salto no abandono total de si 
mesma ao Senhor. Ela é verdadeiramente filha de Abraão, o Pai da fé. Espera 
contra toda a esperança. Lança-se nos braços de Deus. 

Ao olhar esta pobre viúva, Jesus devia pensar certamente em si mesmo… Tam-
bém nós somos reenviados a nós mesmos. Não se trata daquilo que damos no 
peditório, em cada domingo! Trata-se da nossa fé, da confiança que damos ao 
nosso Pai dos céus. Todos nós conhecemos momentos em que tudo escurece, 
em que não temos mais apoios, em que a nossa vida parece tremer. 

É então que se pode verificar a solidez da nossa fé, da nossa confiança. “Se-
nhor, eu creio, mas vem em auxílio da minha pouca fé! Pai, entrego-me nas tuas 
mãos!”

(Retirado do site Dehonianos)



Refletindo com o Papa

“No episódio narrado no Evangelho de hoje, Jesus põe em evidência 
duas figuras opostas. O escriba representa as pessoas importantes, ricas, 
influentes; a viúva representa os últimos, os pobres, os fracos, os que habi-
tualmente não contam.

Na realidade, o juízo resoluto de Jesus em relação aos escribas refere-
se àqueles que ostentam a própria posição social, se honram do título de 
«Rabi», ou seja, mestre, gostam de ser reverenciados e ocupar os primeiros 
lugares. Pior ainda, é que a sua ostentação é de natureza religiosa, porque 
recitam, diz Jesus, ‘longas orações para se mostrar’ e servem-se de Deus 
para serem considerados defensores da sua lei. Esta atitude de superiori-
dade e de vaidade leva-os ao desprezo por aqueles que contam pouco ou 
que estão numa posição económica desfavorável, como o caso das viúvas.

Jesus desmascara este mecanismo perverso: denuncia a opressão dos 
frágeis, feita instrumentalmente com base em motivações religiosas, dizendo 
com clareza que Deus está do lado dos últimos. E para imprimir bem esta 
lição na mente dos discípulos, oferece-lhes um exemplo vivo: uma pobre 
viúva, cuja posição social era irrelevante, porque desprovida de um marido 
que pudesse defender os seus direitos e que, por isso, se tornava presa fácil 
de algum credor sem escrúpulos, porque os credores perseguiam os fracos, 
a fim de que lhes pagassem. Esta mulher, que vai depositar no tesouro do 
Templo apenas dois tostões, tudo aquilo que lhe restava, e faz a sua oferta 
procurando passar inobservada, quase com vergonha. Mas, exatamente 
nesta humildade, ela faz um gesto repleto de grande significado religioso e 
espiritual. Aquele acto cheio de sacrifício não passa despercebido ao olhar 
de Jesus que, ao contrário, vê brilhar nele o dom total de si, para o qual quer 
educar os seus discípulos.

Este ensinamento que Jesus nos oferece hoje ajuda a recuperar aquilo 
que é essencial na nossa vida e favorece uma relação concreta e quotidiana 
com Deus. A balança do Senhor é diferente da nossa: Ele pesa diversamente 
as pessoas e os seus gestos: Deus não mede a quantidade, mas a qualidade, 
perscruta o coração e observa a pureza das intenções. Isto significa que o 
nosso «dar» a Deus na oração e ao próximo na caridade deveria evitar sem-
pre o ritualismo e o formalismo, assim como a lógica do cálculo, e deve ser 
expressão de gratuidade como Jesus fez por nós: salvou-nos gratuitamente, 

não nos fez pagar a redenção. Eis a razão pela qual Jesus indica aquela 
viúva pobre e generosa como modelo de vida cristã a imitar. Não sabemos o 
nome daquela viúva, mas conhecemos o seu coração – e encontrá-la-emos 
no céu e, certamente, iremos saudá-la – e é isto que conta aos olhos de Deus. 
Quando somos tentados pelo desejo de aparecer e de contabilizar os nossos 
gestos de altruísmo, quando estamos demasiado interessados no olhar dos 
outros e, permiti-me a expressão, quando agimos como «pavões», pensemos 
nesta mulher. Far-nos-á bem, ajudar-nos-á a despojar-nos do supérfluo para 
considerar o que conta verdadeiramente e permanecer humildes.

A Virgem Maria, Mulher pobre que se entregou totalmente a Deus, nos 
ampare no propósito de doar ao Senhor e aos irmãos não algo de nós, mas 
nós mesmos, numa oferta humilde e generosa”.

(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.Qual o desafio que a atitude desta viúva nos lança? 

3.Como vivemos a generosidade?

Proposta da semana:

Semana da “generosidade”. Nas pequenas como nas grandes coisas fa-
çamos um esforço de generosidade e humildade.

À Escuta da Palavra
 

Jesus discreto no templo… Vê os ricos, mas a sua atenção vira-se para a po-
bre viúva. Olhar curioso, inquiridor? Não! Como seu Pai, Jeesus ultrapassa as 


