
30º Domingo do Tempo Comum –  
Ano c 

 
A liturgia deste domingo 
ensina-nos que Deus tem 
um “fraco” pelos humil-
des e pelos pobres, pelos 
marginalizados; e que 
são estes, no seu despo-
jamento, na sua humil-
dade, na sua finitude (e 

até no seu pecado), que estão mais perto da salvação, 
pois são os mais disponíveis para acolher o dom de Deus. 
A primeira leitura define Deus como um “juiz justo”, que 
não se deixa subornar pelas ofertas desses poderosos 
que praticam injustiças na comunidade; em contraparti-
da, esse Deus justo ama os humildes e escuta as suas 
súplicas.  
Na segunda leitura, temos um convite a viver o caminho 
cristão com entusiasmo, com entrega, com ânimo – a 
exemplo de Paulo. A leitura foge, um pouco, ao tema 
geral deste domingo; contudo, podemos dizer que Paulo 
foi um bom exemplo dessa atitude que o Evangelho pro-
põe: ele confiou, não nos seus méritos, mas na miseri-
córdia de Deus, que justifica e salva todos os homens 
que a acolhem. 
O Evangelho narra a parábola do fariseu e do publicano, 
e põe em confronto dois tipos de atitude face a Deus. O 
fariseu é o modelo de um homem irrepreensível face à 
Lei, que cumpre todas as regras e leva uma vida íntegra. 
Ele está consciente de que ninguém o pode acusar de 
cometer acções injustas, nem contra Deus, nem contra 
os irmãos.  o publicano apesar de viver mergulhado no 
pecado, Deus, na sua misericórdia infinita e sem que o 
homem tenha méritos, salva-o). Define a atitude correc-
ta que o crente deve assumir diante de Deus. Recusa a 
atitude dos orgulhosos e auto- suficientes, convencidos 
de que a salvação é o resultado natural dos seus méritos; 
e propõe a atitude humilde de um pecador, que se apre-
senta diante de Deus de mãos vazias, mas disposto a 
acolher o dom de Deus. É essa atitude de “pobre” que 
Lucas propõe aos crentes do seu tempo e de todos os 
tempos.    

(Dehonianos)    
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
9h (Pexiligais), 10h (Telhal), 9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 

Um novo Membro na Equipa Sacerdotal da  
paróquia. 

 
Damos as boas vindas ao Pe. José Barbosa que veio integrar 
a Equipa Sacerdotal da nossa paróquia e apresentamos um 
curriculum vitae: 
Padre José Barbosa da Silva nasceu em 1966, em Campina 
Grande, Estado da Paraíba, Brasil. Ingressou na casa de 
formação do Pobres Servos da Divina Providência, em 1985 
e fez a sua primeira profissão religiosa no dia 01 de janeiro 
de 1992, depois de um ano de noviciado em Farroupilha, Rio 
Grande do Sul. Estudou Filosofia em São Luís, Estado do 
Maranhão. Em 1995 partiu para Manila nas Filipinas, onde 
deu continuidade aos estudos de Teologia e, em 1997, foi 
ordenado sacerdote. Foi colaborador paroquial em Manila e 
reitor da casa de formação na cidade de Calbayog, na ilha de 
Samar, onde permaneceu por 3 anos. Em 2001, foi 
transferido para a Delegação Maria Imaculada, na 
Argentina, como responsável pela formação dos jovens 
aspirantes de 2001 a 2005, sendo posteriormente enviado 
para Ciudad del Este, no Paraguai, como pároco na Paróquia 
Nossa Senhora de Caacupé. Retornou ao Brasil, em 2008 e 
em 2016 partiu para a Itália, onde permaneceu por 6 anos 
na Casa Mãe da Congregação dos Pobres Servos. Possui 
graduação em Filosofia e Teologia, especialização em 
Teologia, especialização em Ciência Política, Mestrado em 
Ciências da Religião, pela Universidade Católica de 
Pernambuco e possui um Master em Diálogo Inter-religioso, 
pela Pontifícia Universidade Antonianum de Roma.   
Desejamos que tenha uma missão pastoral  muito frutuosa 
na nossa paróquia. 

AGENDA 
 

Festa de Nossa Senhora das Mercês 
Neste domingo, dia 23, celebramos a festa de Nossa Se-
nhora das Mercês, na feira das Mercês, com a S. Missa, às 
15h00, no largo da feira, seguida de procissão. 
 
“CAMINHADA SOLIDÁRIA” 
O Centro Social e Paroquial, em ocasião da comemoração 
dos 25 anos de existência, organiza uma “Caminhada Soli-
dária”, saindo da Igreja do Algueirão, sábado, dia 29, às 
9h30. Convidamos quem desejar participar a inscreverem-
se nos cartórios ou no Centro Social. 
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CAMINHO DA JMJ 
 

O que acontece na JMJ 
Ao longo de uma sema-
na, os jovens provenien-
tes de todo o mundo são 
acolhidos, na sua maio-
ria, em instalações públi-
cas (ginásios, escolas, 
pavilhões) e paroquiais 
ou em casas de famílias. 
Além dos momentos de 
oração, partilha e lazer, 
os jovens inscritos parti-
cipam em várias iniciati-
vas organizadas pela 
equipa da JMJ, em diferentes locais da cidade que os 
acolhe. Os pontos altos são as celebrações (atos centrais) 
que contam com a presença do Papa, tais como a ceri-
mónia de acolhimento e abertura, a via-sacra, a vigília e, 
no último dia, a missa de envio. 
 
 
Os Dias nas dioceses 
A “pré-jornada” ou “dias nas dioceses” é um encontro 
que antecede a semana da JMJ e que consiste na integra-
ção dos jovens vindos de todo o mundo nas comunida-
des paroquiais, nas várias dioceses do país e, nalguns 
casos, nas dioceses de países vizinhos. Durante esses di-
as, os participantes podem ficar a conhecer melhor a re-
gião que os acolhe, bem como a Igreja local e as suas 
especificidades, ficando alojados, à semelhança da sema-
na da JMJ, em instalações públicas, paroquiais ou em 
casas de famílias. Na JMJ Lisboa 2023, a pré-jornada terá 
lugar de norte a sul de Portugal, incluindo as ilhas.   
 
Os Papas e a JMJ 
Depois de instituída por João Paulo II, em 1985, a JMJ 
contou sempre com a presença dos seus sucessores, que 
acolheram a ideia com entusiasmo. 
 
Poucos meses após a sua eleição papal, Bento 
XVI participou no encontro de Colónia, Alemanha, em 
2005, curiosamente, o seu país de origem. Posteriormen-
te, esteve em Sydney, Austrália, no ano de 2008. Tam-
bém esteve em Madrid, Espanha, em 2011. 
 
Em 2013, a primeira viagem apostólica do Papa Francis-
co fora de Itália levou-o ao Rio de Janeiro, no Brasil, por 
ocasião da JMJ. Esteve em Cracóvia, na Polónia, e tam-
bém presidiu, mais recentemente, à JMJ 2019, na Cidade 
do Panamá, no Panamá. 
 

MENSAGEM DE SUA SANTIDADE 
PAPA FRANCISCO 

PARA O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES DE 2022 
[23 de outubro de 2022] 

«Sereis minhas testemunhas» (At 1, 8) 
(Continuação) 
3. «Recebereis a força do Espírito Santo – Deixar-se sempre for-
talecer e guiar pelo Espírito 
Ao anunciar aos discípulos a missão de serem suas testemunhas, 
Cristo ressuscitado prometeu também a graça para uma tão gran-
de responsabilidade: «Recebereis a força do Espírito Santo e se-
reis minhas testemunhas». Assim começa a era da evangelização 
do mundo por parte dos discípulos de Jesus, que antes apareciam 
fracos, medrosos, fechados. O Espírito Santo fortaleceu-os, deu-
lhes coragem e sabedoria para testemunhar Cristo diante de to-
dos. 
É à luz da ação do Espírito Santo que queremos ler também os 
aniversários missionários deste 2022. A instituição da Sacra Con-
gregação de Propaganda Fide, em 1622, foi motivada pelo desejo 
de promover o mandato missionário nos novos territórios. Uma 
intuição providencial! A Congregação revelou-se crucial para tor-
nar a missão evangelizadora da Igreja verdadeiramente tal, isto é, 
independente das ingerências dos poderes do mundo, a fim de 
constituir aquelas Igrejas locais que hoje mostram tanto vigor.  
O mesmo Espírito, que guia a Igreja universal, inspira também 
homens e mulheres simples para missões extraordinárias. E foi 
assim que uma jovem francesa, Pauline Jaricot, há exatamente 
200 anos fundou a Associação para a Propagação da Fé; celebra-
se a sua beatificação neste ano jubilar. Embora em condições 
precárias, ela acolheu a inspiração de Deus para pôr em movi-
mento uma rede de oração e coleta para os missionários, de mo-
do que os fiéis pudessem participar ativamente na missão «até 
aos confins do mundo». Desta ideia genial, nasceu o Dia Mundial 
das Missões, que celebramos todos os anos, e cuja coleta em 
todas as comunidades se destina ao Fundo universal com que o 
Papa sustenta a atividade missionária. 
Neste contexto, recordo também o Bispo francês Charles de For-
bin-Janson, que iniciou a Obra da Santa Infância para promover a 
missão entre as crianças sob o lema «As crianças evangelizam as 
crianças, as crianças rezam pelas crianças, as crianças ajudam as 
crianças de todo o mundo»; e lembro ainda a senhora Jeanne 
Bigard, que deu vida à Obra de São Pedro Apóstolo, para apoio 
dos seminaristas e sacerdotes em terras de missão. Estas três 
obras missionárias foram reconhecidas como «pontifícias», preci-
samente há cem anos. E foi também sob a inspiração e guia do 
Espírito Santo que o Beato Paolo Manna, nascido há 150 anos, 
fundou a atual Pontifícia União Missionária a fim de sensibilizar e 
animar para a missão os sacerdotes, os religiosos e as religiosas e 
todo o povo de Deus. Desta última Obra, fez parte o próprio Paulo 
VI, que lhe confirmou o reconhecimento pontifício. Menciono 
estas quatro Obras Missionárias Pontifícias pelos seus grandes 
méritos históricos e também para vos convidar a alegrar-vos com 
elas, neste ano especial, pelas atividades desenvolvidas em apoio 
da missão evangelizadora na Igreja universal e nas Igrejas locais. 
Espero que as Igrejas locais possam encontrar nestas Obras um 
instrumento seguro para alimentar o espírito missionário no Povo 
de Deus. 
Queridos irmãos e irmãs, continuo a sonhar com uma Igreja toda 
missionária e uma nova estação da ação missionária das comuni-
dades cristãs. Oxalá todos nós sejamos na Igreja o que já somos 
em virtude do Batismo: profetas, testemunhas, missionários do 
Senhor! Com a força do Espírito Santo e até aos extremos confins 
da terra. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós! 
Papa Francisco 


