
 
 

 

XXVII Domingo Comum 
   

As leituras do 27º Domingo do Tempo Comum 
apresentam, como tema principal, o projeto ideal de 
Deus para o homem e para a mulher: formar uma co-
munidade de amor, estável e indissolúvel, que os ajude 
mutuamente a realizarem-se e a serem felizes. Esse 
amor, feito doação e entrega, será para o mundo um 
reflexo do amor de Deus. 

A primeira leitura (Gn 2,18-24) diz-nos que 
Deus criou o homem e a mulher para se completarem, 
para se ajudarem, para se amarem. Unidos pelo amor, 
o homem e a mulher formarão “uma só carne”. Ser 
“uma só carne” implica viverem em comunhão total 
um com o outro, dando-se um ao outro, partilhando 
a vida um com o outro, unidos por um amor que é 
mais forte do que qualquer outro vínculo. 

No Evangelho (Mc 10, 2-16), Jesus, confrontado 
com a Lei judaica do divórcio, reafirma o projeto ideal 
de Deus para o homem e para a mulher: eles foram 
chamados a formar uma comunidade estável e indis-
solúvel de amor, de partilha e de doação. A separação 
não está prevista no projeto ideal de Deus, pois Deus 
não considera um amor que não seja total e dura-
douro. Só o amor eterno, expresso num compromisso 
indissolúvel, respeita o projeto primordial de Deus 
para o homem e para a mulher. 

A segunda leitura (Heb 2, 9-11) lembra-nos a 
“qualidade” do amor de Deus pelos homens… Deus 
amou de tal forma os homens que enviou ao mundo 
o seu Filho único “em proveito de todos”. Jesus, o 
Filho, solidarizou-Se com os homens, partilhou a de-
bilidade dos homens e, cumprindo o projeto do Pai, 
aceitou morrer na cruz para dizer aos homens que a  

 
vida verdadeira está no amor que se dá até às últimas 
consequências. Ligando o texto da Carta aos Hebreus 
com o tema principal da liturgia deste domingo, po-
demos dizer que o casal cristão deve testemunhar, 
com a sua doação sem limites e com a sua entrega to-
tal, o amor de Deus pela humanidade. 

Da Liturgia Dehoniana 
 

Assistente Social 
 

. 
A partir da semana que 

passou, o DAS – Departa-
mento de Ação Social – da 
nossa paróquia passou a con-
tar com a colaboração volun-
tária da Assistente Social dra. 
Catarina Teixeira, no apoio 
técnico à equipa coordena-
dora deste sector. Damos as 

boas-vindas à nova colaboradora, desejando boa ação 
e bom serviço, com muito ânimo. 

 

Coro Infantojuvenil 
 
 

Dadas as hesitações e a “falta de conhecimento”, 
chama-se de novo a atenção para o facto de estarem 
abertas as inscrições para membros do novo Coro In-
fantojuvenil da nossa Paróquia, dirigido pela regente 
coral Maria Fernandes. O objetivo inicial é a anima-
ção da missa da catequese e dos jovens. Os ensaios 
terão lugar na Igreja Paroquial, aos sábados, entre as 
17.00 e as 17.45 horas. 

Para mais informações, contactar: Maria Fernan-
des – mariafernandes-25@hotmail.com 

 

Agenda desta Semana 
 

- Dia 05.out., sexta-fª. da 26ª sem. do T. C. – 
Por ser feriado nacional, a Igreja abre às 9.00 horas e 
encerra a seguir à Missa das 9.30 horas. – À tarde, abre 
às 15.00, para a Missa e Casamento de Sofia Durão e 
Gonçalo Carvalho (Padre José Gil da Borja Pinheiro 
Ribeiro), fechando em seguida. – Às 16.00, Casa-
mento de Carla Raulino e Tiago Filipe, na Igreja de S. 
Isabel, em Lisboa. – Abre de novo às 18.00 e encerra 
após a Missa das 18.30.  

Não haverá nem a Exposição do Santíssimo Sa-
cramento, nem a Lição de Catequese para a Prepara-
ção do Batismo e do Crisma de Adultos.  
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Carne da minha carne   
 

As primeiras palavras da Bíblia, referindo pa-
lavras de algum ser humano, são as da liturgia de 
hoje, em que Adão exprime o seu alvoroço de 
noivo, saudando extasiado a sua Eva-noiva: “osso 
dos meus ossos, e carne da minha carne!” (Gn 2, 
23)… É o primeiro canto de amor e ao amor, que 
encontramos na Bíblia. 

Reparemos ainda: deixará (ele) o seu pai e a 
sua mãe, e se unirá amorosamente à mulher, e se-
rão os dois uma só carne. (Gn 2, 24)   

Padre João 



- Dia 06.out., sáb. da 26ª sem. do T.C. – Às 
11.00, Missa e Batismo de Laura Lopes Dias (Padre 
Carlos Carvalho, SJ). – Às 15.30, Casamento de Sílvia 
Ferreira e Rui Lima. – Às 16.00, na Igreja do Con-
vento de N. Sra. do Espinheiro, Évora, Casamento de 
Joana Real e Pedro Machado. – Às 18.00, Missa Ves-
pertina. Não haverá Catequese nem atividades dos Es-
cuteiros. 

- Dia 07.out., 27º Dom. do Tempo Comum. – 
Às 13.15, Missa e Batismo de Amélia Gonçalves (Pa-
dre Duarte de Jesus da Silva Costa). 

- Dia 08.out., seg.-fª. da 27.ª sem. do TC – A 
Igreja estará encerrada, como de costume às segun-
das-feiras, para limpeza e descanso.  

- Dia 09.out., terça-fª. da 27.ª sem. do TC – Às 
18.00, Lições de Guitarra para Crianças. – Às 19.00, 
Lição de C. P. B..    

- Dia 10.out., quarta-fª. da 27.ª sem. do TC – 
Às 10.00, Recitação do “Terço de Raquel”, oração de 
intercessão pelas pessoas que passaram pelo drama do 
aborto ou viveram de perto a sua dor. – Das 19 às 
19.45, Lição Semanal de Bíblia, aberta a todos os que 
pretendam conhecer melhor a Palavra de Deus, se-
mana a semana. – Às 21.00, Reunião do Grupo de 
Cultura e Convívio. 

- Dia 11.out., 5ª.- fª. da 27.ª Sem. do T. C. – Às 
17.45, Lição de Guitarra para Adultos. 

- Dia 12.out., 6ª.- fª. da 27.ª Sem. do T. C. – Às 
18.00, Lições de guitarra. – Às 21.00, Preparação de 
Adultos para o Crisma e o Batismo, na S. de Convívio. 

- Dia 13.out., sábado da 27.ª sem. do T. C. – 
Às 10.00, Batismo de Leonor Santos. – Às 11.45, 
Missa e Casamento de Orlando Mendes e Ana Mar-
garida Barata (Padre António da Silva Martins, 
OFMCap). – Às 15.30, Missa e Batismo de Laura Ca-
sal (Padre Carlos Carvalho, SJ). 

- Dia 14.out., XXVIII Dom. do Tempo Co-
mum. – Às 16.00, Primeiro Concerto de Órgão, na 
abertura da V Temporada de Concertos de Órgão, na 
Igreja do Colégio S. João de Brito (Lumiar). – Às 
17.00, Casamento de Catarina Ribeiro e André Alves, 
na Igreja de Nossa Senhora da Assunção e Ressurrei-
ção de Cristo, em Cascais. 

 

Ano Missionário 
 

Outubro é um mês especial para os católicos. 
Além de “Mês do Rosário”, é este ano também mar-
cado pelo arranque do Ano Missionário que a Con-
ferência Episcopal convocou para todas as dioceses, 
até outubro de 2019, respondendo a uma iniciativa do 
Papa Francisco. 

“Ao longo deste Ano Missionário, de outubro de 
2018 a outubro de 2019, façamos todos – bispos, pa-
dres, diáconos, consagrados e consagradas, adultos, 

jovens, adolescentes, crianças – a experiência da mis-
são. Sair. Irmos até uma outra paróquia, a uma outra 
diocese, a um outro país em missão, para sentirmos 
que somos chamados por vocação a sermos univer-
sais”, refere a Nota Pastoral ‘Todos, Tudo e Sempre 
em Missão’. 

 

Cinco novos jesuítas 
 

Foram admitidos na Companhia de Jesus, na Casa 
do Noviciado, em Cernache (Coimbra), a 30 de Se-
tembro, cinco jovens (noviços). Por ordem alfabética, 
são eles: António Ferreira da Silva, 24 anos, Porto, 
mestrado em medicina; Bruno Monteiro, 29 anos, 
Gaia, licenciado em engenharia; Eduardo Amaral, 20 
anos, Ponte de Lima, estudante de teologia; Francisco 
Montellano, 23 anos, Lisboa, estudante de medicina; 
e Manuel Sérvulo Rodrigues, 21 anos, Lisboa, estu-
dante de engenharia.  

São motivo de gratidão a Deus e de grande alegria 
para a Igreja e para a Companhia de Jesus. 
 

A encerrar 
 

1.- Adivinhas e charadas: 
- Quais os parentes que são puxados por animais? 

- (Resposta na próxima edição).  
2.- Solução da edição anterior:  
- O que é que tem dentes e não morde, antes aca-

rinha? - R.: O pente.   
3.- Anedota:  
- O idioma francês é o mais interessante, dizia 

uma senhora muito viajada. 
- Para mim, o mais bonito é o idioma italiano, sen-

tenciava uma outra, frequentadora da Ópera.  
- Mas que vem a ser “idioma”? – pergunta outra. 
- Idioma quer dizer “língua”! – esclareceram. 
- Ah, pois! É que, então, o meu marido é doido 

por idioma de vaca.  
4.- Provérbios:  
- Outubro quente traz o diabo no ventre. 
- Em Outubro pega tudo. 
- Outubro meio chuvoso, lavrador venturoso. 
5.- Significado de nomes próprios: 
- Mónica – do grego: sozinha, única. 
- Nicolau – do grego: vitória geral ou “do povo”. 
- Noé – do hebraico: o que vive muito tempo. 
- Noémia – do hebraico: “Bondade ou doçura de 

Deus”; ou do grego: “a minha inteligência”. 
6.- Twitter do Papa Francisco:  
“Num momento decisivo da sua juventude, São 

Francisco de Assis leu o Evangelho. Ainda hoje o 
Evangelho permite conhecer o Jesus vivo, fala ao seu 
coração e muda a sua vida.” (04.10.2018). 

Bom Domingo!  
Boa Semana! 


