
PROGRAMA 
 

Mês de Outubro: mês do Rosário e mês das Missões. Oração do terço 
(segunda-feira a sexta-feira), Igreja Paroquial, às 12h e na Igreja dos Pas-
torinhos às 20h30m. 
 

15 de outubro (sábado): Noite Jovem: apresentação do plano de pastoral 
juvenil: animadores, grupos, calendário do ano, formações, campos de 
férias…, das 18h às 23h. 
17 de outubro (2ª feira): Início das sessões de grupos de jovens, das 19h 
às 20h15. 
17 de outubro (2ª feira): Reunião Legião de Maria, às 21h. 
18 de outubro (3ª feira): Reunião Equipa Coordenadora da Catequese, às 
21h30.  
18 de outubro (3ª feira): Reunião Comunhão e Libertação, às 21h. 
19 de outubro (4ª feira): Reunião Narcóticos Anónimos, das 18h às 19h30.  
19 de outubro (4ª feira): Trabalhos Vin Por Ti, às 21h30. 
19 de outubro (4ª feira): Reunião Famílias Anónimas, das 21h30 às 23h. 
19 de outubro (4ª feira): Ensaio Grupo Cantate Domino, às 21h30. 
19 de outubro (4ª feira): Ensaio Grupo Coral Igreja dos Pastorinhos, às 
21h30.  
20 de outubro (5ª feira): Início das sessões de grupos de jovens do 7º ano 
- 11º ano, das 19h às 20h15; e 12º e universitários das 21h às 22h30. 
20 de outubro (5ª feira): Reunião Narcóticos Anónimos, das 21h às 22h30.  
20 de outubro (5ª feira): Reunião para os pais das crianças que frequen-
tam a catequese, Igreja Paroquial, às 21h30. 
21 de outubro (6ª feira): Reunião Narcóticos Anónimos, das 18h às 19h30. 
22 de outubro (sábado): Reunião ENS 142, às 20h30. 
23 de outubro (domingo): Dia Mundial das Missões: “Sereis minhas teste-
munhas” (Act 1, 8).  
23 de outubro (domingo): Festa do acolhimento às crianças do 1º ano da 
catequese, `na missa ás 10h45. 
23 de outubro (domingo): Momento de oração: preparação para as JMJ - 
Igreja Porto de Abrigo (igreja de Cedofeita), às 21h. 

 

COMUNIDADE  
 

EM CAMINHO 
Ano XXXVIII, Nº 47, 15 - 22 de outubro de 2022 

Caros amigos 
Onde está Deus quando tantas coisas más acontecem? São Lucas está 
convicto de que Deus não é indiferente ao sofrimento dos homens e que 
não desistiu de intervir no mundo, a fim de construir o novo céu e a nova 
terra de justiça, de paz e de felicidade para todos. Deus tem projectos e 
planos que nós, na nossa ânsia e impaciência, não conseguimos perceber. 
Deus tem o seu ritmo que passa por não forçar as coisas, por respeitar a 
liberdade do homem, a nós resta-nos respeitar a lógica de Deus, confiar 
n’Ele, entregarmo-nos nas suas mãos. 
Para que Deus e os seus projectos façam sentido ou, pelo menos, para 
que a aparente falta de lógica dos planos de Deus não nos lancem no de-
sespero e na revolta, é preciso manter com Ele uma relação de comu-
nhão, de diálogo. Através da oração, percebemos quem Deus é, percebe-
mos o seu amor e a sua misericórdia, descobrimos a sua bondade. 
O diálogo que mantemos com Deus não pode ser um diálogo que inter-
rompemos quando deixamos de perceber as coisas ou quando Deus pare-
ce ausente, mas é um diálogo que devemos manter, com perseverança e 
insistência. Quem ama de verdade, não corta a relação à primeira incom-
preensão ou à primeira ausência. Pelo contrário, a espera e a ausência 
provam o amor e intensificam a relação. A oração não é uma fórmula má-
gica e automática para levar Deus a fazer-nos as “vontadinhas”. Acredito e 
aceito que muitas vezes, Deus terá as suas razões para não dar muita im-
portância àquilo que Lhe pedimos: às vezes pedimos a Deus coisas que 
nos compete a nós conseguir; outras vezes, pedimos coisas que nos pare-
cem boas, mas que a depois podem roubar-nos a felicidade; outras vezes 
pedimos coisas que são boas para nós, mas que implicam sofrimento e 
injustiça para os outros. É preciso termos consciência disto. Quando pare-
ce que Deus não nos ouve, perguntemos a nós próprios se os nossos pedi-
dos farão sentido, à luz da lógica de Deus.       Pe. Feliciano Garcês, scj   
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LEITURA II – Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo 
(2 Tim 3,14-4,2) 
Caríssimo: Permanece firme no que aprendeste e aceitaste como certo, 
sabendo de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas 
Escrituras; elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação, pela fé em 
Cristo Jesus. Toda a Escritura, inspirada por Deus, é útil para ensinar, per-
suadir, corrigir e formar segundo a justiça. Assim o homem de Deus será 
perfeito, bem preparado para todas as boas obras. Conjuro-te diante de 
Deus e de Jesus Cristo, que há-de julgar os vivos e os mortos, pela sua ma-
nifestação e pelo seu reino: Proclama a palavra, insiste a propósito e fora 
de propósito, argumenta, ameaça e exorta, com toda a paciência e doutri-
na. Palavra do Senhor 
 

ALELUIA 
Heb 4,12 - A palavra de Deus é viva e eficaz, 

pode discernir os pensamentos e intenções do coração. 
 

EVANGELHO de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas (Lc 18,1-8) 
Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a ne-
cessidade de orar sempre sem desanimar: «Em certa cidade vivia um juiz 
que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia naquela cidade 
uma viúva que vinha ter com ele e lhe dizia: ‘Faz-me justiça contra o meu 
adversário’. Durante muito tempo ele não quis atendê-la. Mas depois dis-
se consigo: ‘É certo que eu não temo a Deus nem respeito os homens; 
mas, porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para que não 
venha incomodar-me indefinidamente’». E o Senhor acrescentou: «Escutai 
o que diz o juiz iníquo!... E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, 
que por Ele clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar muito tempo? Eu 
vos digo que lhes fará justiça bem depressa. Mas quando voltar o Filho do 
homem, encontrará fé sobre esta terra?» Palavra do Senhor 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Queridos irmãos e irmãs, continuo a sonhar com uma Igreja toda missioná-
ria e uma nova estação da acção missionária das comunidades cristãs. E 
repito o desejo de Moisés para o povo de Deus em caminho: «Quem dera 
que todo o povo do Senhor profetizasse» (Nm 11, 29). Sim, oxalá todos 
nós sejamos na Igreja o que já somos em virtude do Baptismo: profetas, 
testemunhas, missionários do Senhor! Com a força do Espírito Santo e até 
aos extremos confins da terra. (Papa Francisco) 

XXIX DOMINGO COMUM 
LEITURA I – Leitura do Livro do Êxodo (Ex 17,8-13ª) 
Naqueles dias, Amalec veio a Refidim atacar Israel. Moisés disse a Josué: 
«Escolhe alguns homens e amanhã sai a combater Amalec. Eu irei colocar-
me no cimo da colina, com a vara de Deus na mão». Josué fez o que Moi-
sés lhe ordenara e atacou Amalec, enquanto Moisés, Aarão e Hur subiram 
ao cimo da colina. Quando Moisés tinha as mãos levantadas, Israel ganha-
va vantagem; mas quando as deixava cair, tinha vantagem Amalec. Como 
as mãos de Moisés se iam tornando pesadas, trouxeram uma pedra e co-
locaram-no por debaixo para que ele se sentasse, enquanto Aarão e Hur, 
um de cada lado, lhe seguravam as mãos. Assim se mantiveram firmes as 
suas mãos até ao pôr-do-sol e Josué desbaratou Amalec e o seu povo ao 
fio da espada. Palavra do Senhor 
 

SALMO RESPONSORIAL     Salmo 120 (121) 
 

Refrão: O nosso auxílio vem do Senhor, 
que fez o céu e a terra. 

 

Levanto os meus olhos para os montes: 
donde me virá o auxílio? 
O meu auxílio vem do Senhor, 
que fez o céu e a terra. 
 

Não permitirá que vacilem os teus passos, 
não dormirá Aquele que te guarda. 
Não há-de dormir nem adormecer 
aquele que guarda Israel. 
 

O Senhor é quem te guarda, 
o Senhor está a teu lado, Ele é o teu abrigo. 
O sol não te fará mal durante o dia, 
nem a luz durante a noite. 
 

O Senhor te defende de todo o mal, 
o Senhor vela pela tua vida. 
Ele te protege quando vais e quando vens, 
agora e para sempre. 


