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saLmo 95 (96)
refrão: 

AclAmAi A 
glóriA e o 
poder do 
Senhor

Leitura ii
1 tes 1,1-5b

eVaNGeLHo seGuNDo s. mateus 22, 15-21

“Dai a César o que é De César e a Deus o que é De Deus”

Naquele tempo, os fariseus 
reuniram-se para deliberar sobre 
a maneira de surpreender Jesus no 
que dissesse. Enviaram-Lhe alguns 
dos seus discípulos, juntamente 
com os herodianos, e disseram-Lhe: 
“Mestre, sabemos que és sincero e 
que ensinas, segundo a verdade, o 
caminho de Deus, sem te deixares 
influenciar por ninguém, pois não 
fazes acepção de pessoas. Diz-nos 
o teu parecer: É lícito ou não pagar 
tributo a César?”. Jesus, conhecendo 
a sua malícia, respondeu: “Porque 
Me tentais, hipócritas? Mostrai-
me a moeda do tributo”. Eles 
apresentaram-Lhe um denário e 
Jesus perguntou: “De quem é esta 
imagem e esta inscrição?”. Eles 
responderam: “De César”. Disse-
Lhes Jesus: “Então, dai a César o 
que é de César e a Deus o que é de 

Deus”. Naquele tempo, os fariseus 
reuniram-se para deliberar sobre 
a maneira de surpreender Jesus no 
que dissesse. Enviaram-Lhe alguns 
dos seus discípulos, juntamente 
com os herodianos, e disseram-Lhe: 
“Mestre, sabemos que és sincero e 
que ensinas, segundo a verdade, o 
caminho de Deus, sem te deixares 
influenciar por ninguém, pois não 
fazes acepção de pessoas. Diz-nos 
o teu parecer: É lícito ou não pagar 
tributo a César?”. Jesus, conhecendo 
a sua malícia, respondeu: “Porque 
Me tentais, hipócritas? Mostrai-
me a moeda do tributo”. Eles 
apresentaram-Lhe um denário e 
Jesus perguntou: “De quem é esta 
imagem e esta inscrição?”. Eles 
responderam: “De César”. Disse-
Lhes Jesus: “Então, dai a César o que 
é de César e a Deus o que é de Deus”.
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Padre Paulo

Perante o poder temporal, aqui 
representado por César, o imperador 
de Roma – que ao tempo de Jesus 
imperava também na Terra Santa 
– a atitude de Jesus é de respeito 
pela sua autonomia, mas reivindica, 
ao mesmo tempo, as exigências 

primordiais do serviço de Deus, às 
quais nada se pode antepor. E, ao 
mesmo tempo, denuncia a falta de 
sinceridade dos que O interrogavam; 
sem ela, ninguém se poderá dirigir a 
Deus.
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20 de OutubrO — ter
Lectio Divina

Terço das Famílias
21h30

22 de OutubrO — QuI
São João Paulo II, Papa

24 de OutubrO — SAb
Festa do Perdão 

para a 1ª Comunhão
Ig. Sra. Boa Nova

25 de OutubrO — dOM
Reunião Pais, 1º ano

10h

Baptismo e 1ª Comunhão 
Catecúmenos

11h30

HorÁrio GeraL ParÓquia
AcolhimenTo e cArTório 

2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h › 18h 
SAB — 10h › 11h

CoNfissÕes
igreJA de STo. AnTónio 

2ª a SAB — 10h › 11h 

igreJA SrA. BoA noVA
2ª a 6ª — 18h30 › 19h

missas
dOMIngO

ig.STo. AnTónio 8h
ig.SrA.BoA noVA 10h/11h30/13h/18h/19h15/21h

SÁbAdO

ig.STo. AnTónio 9h30/18h (castelhano)
ig.SrA.BoA noVA 19h

SegundA A SextA

ig.STo. AnTónio 9h30
ig.SrA.BoA noVA 19h

de todos os dias? Estamos 
dispostos a ser enviados 
para qualquer lugar a fim de 
testemunhar a nossa fé em 
Deus Pai misericordioso, 
proclamar o Evangelho da 
salvação de Jesus Cristo, 
partilhar a vida divina do 
Espírito Santo edificando a 
Igreja? Como Maria, a Mãe 
de Jesus, estamos prontos a 

permanecer sem reservas ao 
serviço da vontade de Deus (cf. 
Lc 1, 38)? Esta disponibilidade 
interior é muito importante 
para se conseguir responder 
a Deus: Eis-me aqui, Senhor, 
envia-me (cf. Is 6, 8). E isto 
respondido não em abstrato, 
mas no hoje da Igreja e da 
história.



Fiéis Defuntos: 
Bispos pedem às 
autoridades que 
evitem encerramento 
de cemitérios

Conferência Episcopal convida 
a manter equilíbrio entre 
“imperativos de proteger a 
saúde pública e o respeito 
pelos direitos dos cidadãos”
A Conferência Episcopal 
Portuguesa divulgou uma nota 
sobre a próxima comemoração 
dos Fiéis Defuntos (2 de 
novembro), pedindo às 
autoridades que evitem o 
encerramento de cemitérios, 
em dias “intensamente 
sentidos pela piedade dos fiéis 
católicos”.
“É certo que não depende 
da Igreja a gestão da grande 
maioria dos cemitérios 
nacionais. Confiamos, porém, 
que as autarquias e entidades 
que os tutelam saberão 
interpretar as exigências do 
bem comum encontrando um 
justo, mas difícil equilíbrio 
entre os imperativos de 
proteger a saúde pública e o 
respeito pelos direitos dos 
cidadãos”, indica o documento 
do Conselho Permanente 
da CEP, intitulado ‘Avivar a 
chama da esperança’.
Os bispos admitem que, 
dado o estado atual da 
pandemia, “é sensato que 
se imponham medidas 

suplementares de proteção”, 
como a obrigatoriedade do 
uso de máscaras e o controlo 
do número de visitantes, mas 
consideram que “não seria 
apropriado o encerramento 
completo dos cemitérios”.
A CEP sublinha que a 
solenidade de Todos os Santos 
(1 de novembro), feriado 
nacional, e a comemoração 
de Todos os Fiéis Defuntos (2 
de novembro) são marcados 
por “uma romagem de fé e 
esperança aos cemitérios”.
A nota destaca que “não 
se adoece apenas de 
COVID-19”, para referir que “a 
impossibilidade de exprimir 
de forma sensível e concreta 
saudades e afetos também 
é causa de sofrimento e de 
doença”.
“Muitas famílias enlutadas 
neste período nem sequer 
puderam acompanhar 
adequadamente os seus entes 
queridos em exéquias muitas 
vezes celebradas, como diz o 
Papa Francisco, de um modo 
que fere a alma”, assinala a 
CEP.
Projetando as celebrações 
do início de novembro, 
os responsáveis católicos 
sublinham a necessidade 
de cumprir as regras já 
estabelecidas e aumentar a 
oferta, sobretudo no dia 2 de 
novembro, “em horários que 
sejam mais convenientes à 
comunidade”. 

meNsaGem De sua 
saNtiDaDe o PaPa 
fraNCisCo
Para o Dia muNDiaL 
Das missÕes De 2020
18 de outubro 2020

“Eis-me aqui, envia-
me” (Is 6, 8).
Queridos irmãos e irmãs,
Neste ano, marcado pelas 
tribulações e desafios 
causados pela pandemia 
do covid-19, este caminho 
missionário de toda a 
Igreja continua à luz da 
palavra que encontramos 
na narração da vocação 
do profeta Isaías: “Eis-me 
aqui, envia-me” (Is 6, 8). É 
a resposta, sempre nova, 
à pergunta do Senhor: 
“Quem enviarei?” (Ibid.). 
Esta chamada provém 
do coração de Deus, da 
sua misericórdia, que 
interpela quer a Igreja 
quer a humanidade na 
crise mundial atual. “À 
semelhança dos discípulos 
do Evangelho, fomos 
surpreendidos por uma 
tempestade inesperada e 
furibunda. Demo-nos conta 
de estar no mesmo barco, 
todos frágeis e desorientados 
mas, ao mesmo tempo, 
importantes e necessários: 
todos chamados a remar 
juntos, todos carecidos 
de mútuo encorajamento. 

E, neste barco, estamos todos. 
Tal como os discípulos que, 
falando a uma só voz, dizem 
angustiados “vamos perecer” (cf. 
Mc 4, 38), assim também nós, 
nos apercebemos de que não 
podemos continuar a estrada 
cada qual por conta própria, 
mas só o conseguiremos juntos” 
(Francisco, Meditação na Praça 
de São Pedro, 27/03/2020). 
Estamos verdadeiramente 
assustados, desorientados e 
temerosos. O sofrimento e a 
morte fazem-nos experimentar 
a nossa fragilidade humana; 
mas, ao mesmo tempo, todos 
nos reconhecemos participantes 
dum forte desejo de vida e 
de libertação do mal. Neste 
contexto, a chamada à missão, 
o convite a sair de si mesmo 
por amor de Deus e do próximo 
aparece como oportunidade de 
partilha, serviço, intercessão. A 
missão que Deus confia a cada 
um faz passar do “eu” medroso 
e fechado ao “eu” resoluto e 
renovado .A missão é resposta, 
livre e consciente, à chamada 
de Deus. Mas esta chamada 
só a podemos sentir, quando 
vivemos numa relação pessoal 
de amor com Jesus vivo na sua 
Igreja. Perguntemo-nos: estamos 
prontos a acolher a presença do 
Espírito Santo na nossa vida, a 
ouvir a chamada à missão quer 
no caminho do matrimónio, quer 
no da virgindade consagrada 
ou do sacerdócio ordenado e, 
em todo o caso, na vida comum 

PAlAvrAS cOM eSPírItO
missão
enviado pelo pai como nosso Salvador e Redentor, Jesus 
Cristo envia-nos também a nós como participantes da sua 
missão: “Ide e ensinai todas as nações, baptizando-as em 
nome do pai e do Filho e do espírito Santo, ensinando-as a 
cumprir tudo o que vos mandei” (Mt 28, 19-20a). Somos não 
apenas seus discípulos, mas também seus missionários, 
enviados com a missão de levar a sua salvação a todas as 
nações. esta missão, indo ao encontro das nações, toma a 
forma de ensinar e de baptizar. ensinar levando a Verdade 
de Cristo e do seu evangelho, baptizar conduzindo todas as 
nações às fontes da Salvação. É-nos, pois, confiada a tarefa 
de anunciar Jesus Cristo a quem ainda O não conhece e levar 
todos os que n’ele crêem a um conhecimento mais profundo 
do seu mistério, à participação real nesse mistério e na vida 
divina através do baptismo e dos outros sacramentos, e a 
uma observância mais fiel dos seus ensinamentos.
padre João 

aPoNtameNto
Da semaNa

“Esta radical separação entre a religião e o 
poder, - seja político, económico, científico, 

cultural – implica dar a César o que é de 
César e recusar a César o que não é de César, 

e por tal, morreram os mártires ao longo 
dos séculos. Portanto, nem revolucionário, 

nem tampouco subordinado, mas autónomo, 
para denunciar a mentira e a falsidade das 

questões fraturantes de cada  geração que a 
malícia capciosa do poder lhe arma. Porque, “a 
salvação imortal de um único homem vale mais 

do que a sorte de todos os impérios”, 
como diz S. Tomás. 


