
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Uma semana especial 
Observatório Pastoral 

Na Semana dos Seminários, há, por toda a parte, um conjunto de iniciativas tendentes a despertar a 
consciência dos fiéis para a importância do sacerdócio ministerial e, concomitantemente, a mobilizar a 
sua generosidade para a sustentação das instituições que formam os padres de amanhã. 

O primeiro sentimento a evitar é a compressão. Esta é, com efeito, uma semana que tem de se 
projectar nas restantes. É impensável que se comprima a sensibilidade para a questão dos Seminários a 
um volátil transe de sete dias. Os Seminários hão de figurar como uma constante e uma prioridade na 
vida da Igreja, em cada dia e a cada hora. É lá que se encontra depositado, em germe, o futuro das 
comunidades. Quem não prepara o futuro compromete o presente e aliena o passado. 

Depois, há que vencer a elitização do envolvimento com os Seminários. Há que assumir, com 
clareza e firme determinação, que os Seminários dizem respeito não apenas a padres e bispos, mas a toda 
a Igreja, a todos os baptizados. Os Seminários pertencem à Igreja: não somente à sua cabeça, mas à 
totalidade dos seus membros. Urge superar, por isso, uma certa indiferença e, por vezes, até um 
indisfarçável divórcio em relação a esta instituição formativa. 

Quem frequenta um Seminário crê fazê-lo a partir de um chamamento de Cristo por intermediação 
da Igreja. É fundamental, por conseguinte, que esta se manifeste junto os Seminaristas. Que eles possam 
sentir o afecto dos cristãos e o apoio para a decisão que se dispõem a tomar. Urge, assim, implementar 
uma circumincessão constante entre o Seminário e a comunidade, abrindo permanentemente o Seminário 
à comunidade e a comunidade ao Seminário. (…) Cada sacerdote, cada seminarista, cada família, cada 
cristão, hão de posicionar-se como o eco da voz de Jesus chamante. Temos todos de ser voluntariosos e 
persistentes. 

Não basta reclamar a presença de um padre, quando precisamos de baptizar os filhos, enterrar os 
mortos, oficiar os matrimónios ou presidir às procissões. Se queremos que, em todas as terras, haja 
celebração eucarística; se pretendemos que a evangelização não esmoreça, procuremos despertar 
vocações para o sacerdócio. As paróquias que exigem os serviços de um padre que esforço têm feito para 
gerar um padre? 

Todos temos, pois, de estar unidos e irmanados neste desafio prioritário e nesta urgência 
irrenunciável. É a sobrevivência da Igreja que está em causa. Sem sacerdotes não há Eucaristia e sem 
Eucaristia não há Igreja. O primeiro – e imperioso – passo a dar é apostar numa requalificação da vida 
cristã. Se a vivência cristã das nossas comunidades tiver mais qualidade, não faltarão vocações ao 
ministério ordenado. (…) 

No fundo, do que se trata é reactivar o nosso Baptismo que é um sacramento que tem princípio mas 
não tem fim. Na multiplicidade das suas concretizações também há lugar para o seguimento de Cristo no 
sacerdócio que Ele mesmo institui. (…) Eberhard Jungel lembra-nos que  «quanto maiores são as 
dificuldades maiores são também as possibilidades». 
Pe. João António Pinheiro Teixeira, In, O Seminário na vida da Igreja, Paulinas 
 

*********************************************************************** 

N.B.: O Ofertório dos dias 05 e 06/11/2022 é para os Seminários. 
(M+C → Missa e ida ao Cemitério); (M → só Missa). 

Domingo 2ªfeira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 
30 31 Out. 01 Nov. 02 03 04 05 06 

9h 
Forninhos  
 
10h15 
Dornelas 
 
11h30 
Queiriz  
 
14h30 
Matança 

Confissões: 
9h Queiriz 
10h Pena 
Verde  
11h 
Matança 
11h15 
Forninhos 
11h30 
Dornelas 
14h 
Cortiçada 
15h 
Valverde 
15h30 
Eirado 

9h Queiriz 
(M) 
10h 
Dornelas 
(M+C) 
11h30 
PenaVerde 
(M) 
13h30 
Forninhos 
(M+C) 
14h45 
Matança 
(M+C) 
 
16h Terço 
no 
Cemitério 
de 
PenaVerde 

7h30 
PenaVerde 
(Missa no 
Cemitério) 
 
9h Queiriz 
(M+C) 

16h30 
Fonte Fria 
(Matança) 

17h 
Forninhos 
 
18h 
Dornelas 

10h 
Carapito 
(Jubileu da 
Irmandade) 
 
11h30 
Bapt. 
 
17h 
Matança 

9h 
Forninhos 
 
10h15 
Dornelas 
 
11h30 
PenaVerde 
 
14h30 
Queiriz 

9 

Elo de 
Comunhão 

 
de 30 de Outubro a 06 de Novembro de 2022 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I        Sab 11, 22 – 12, 2 
«De todos Vos compadeceis, porque amais tudo o que existe» 

 
Leitura do Livro da Sabedoria 
Diante de Vós, Senhor, o mundo inteiro é como um grão de areia na balança, 
como a gota de orvalho que de manhã cai sobre a terra. De todos Vos 
compadeceis, porque sois omnipotente, e não olhais para os seus pecados, para 
que se arrependam. Vós amais tudo o que existe e não odiais nada do que 
fizestes; porque, se odiásseis alguma coisa, não a teríeis criado. E como poderia 
subsistir, se Vós não a quisésseis? Como poderia durar, se não a tivésseis 
chamado à existência? Mas a todos perdoais, porque tudo é vosso, Senhor, que 
amais a vida. O vosso espírito incorruptível está em todas as coisas. Por isso 
castigais brandamente aqueles que caem e advertis os que pecam, recordando-
lhes os seus pecados, para que se afastem do mal e acreditem em Vós, Senhor. 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL   Salmo 144 (145), 1-2.8-9.10-11.13cd-14 (R. cf. 1) 
Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei. 
 
LEITURA II            2 Tes 1, 11 – 2, 2 

«O nome de Cristo será glorificado em vós, e vós n’Ele» 
 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses 
Irmãos: Oramos continuamente por vós, para que Deus vos considere dignos do 
seu chamamento e, pelo seu poder, se realizem todos os vossos bons propósitos 
e se confirme o trabalho da vossa fé. Assim o nome de Nosso Senhor Jesus 
Cristo será glorificado em vós, e vós n’Ele, segundo a graça do nosso Deus e do 
Senhor Jesus Cristo. Nós vos pedimos, irmãos, a propósito da vinda de Nosso 
Senhor Jesus Cristo e do nosso encontro com Ele: Não vos deixeis abalar 
facilmente nem alarmar por qualquer manifestação profética, por palavras ou 
por cartas, que se digam vir de nós, pretendendo que o dia do Senhor está 
iminente. Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO        Lc 19, 1-10 

«O Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido» 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Vivia 
ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos. Procurava 
ver quem era Jesus, mas, devido à multidão, não podia vê-l’O, porque era de 
pequena estatura. Então correu mais à frente e subiu a um sicómoro, para ver 
Jesus, que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou ao local, olhou para 
cima e disse-lhe: «Zaqueu, desce depressa, que Eu hoje devo ficar em tua casa». 
Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, todos 
murmuravam, dizendo: «Foi hospedar-Se em casa dum pecador». Entretanto, 
Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo: «Senhor, vou dar aos pobres metade 
dos meus bens e, se causei qualquer prejuízo a alguém, restituirei quatro vezes 
mais». Disse-lhe Jesus: «Hoje entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu 
também é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do homem veio procurar e 
salvar o que estava perdido». Palavra da salvação. 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia deste Domingo convida-nos a contemplar o quadro 
do amor de Deus. Apresenta-nos um Deus que ama todos os seus filhos 
sem excluir ninguém, nem sequer os pecadores, os maus, os marginais, 
os “impuros”; e mostra como só o amor é transformador e revivificador. Na 
primeira leitura um “sábio” de Israel explica a “moderação” com que Deus tratou os 
opressores egípcios. Essa moderação explica-se por uma lógica de amor: esse Deus 
omnipotente, que criou tudo, ama com amor de Pai cada ser que saiu das suas mãos 
– mesmo os opressores, mesmo os egípcios – porque todos são seus filhos.    A 
segunda leitura faz referência ao amor de Deus, pondo em relevo o seu papel na 
salvação do homem (é d’Ele que parte o chamamento inicial à salvação; Ele 
acompanha com amor a caminhada diária do homem; Ele dá-lhe, no final da 
caminhada, a vida plena)… Além disso, avisa os crentes para que não se deixem 
manipular por fantasias de fanáticos que aparecem, por vezes, a perturbar o 
caminho normal do cristão. 

O Evangelho na história de Zaqueu revela um Deus que ama todos os seus 
filhos sem excepção e que nem sequer exclui do seu amor os marginalizados, os 
“impuros”, os pecadores públicos: pelo contrário, é por esses que Deus manifesta 
uma especial predilecção. Além disso, o amor de Deus não é condicional: Ele ama, 
apesar do pecado; e é precisamente esse amor nunca desmentido que, uma vez 
experimentado, provoca a conversão e o regresso do filho pecador. É esta Boa Nova 
de um Deus “com coração” que somos convidados a anunciar, com palavras e 
gestos. A vida revela, contudo, que nem sempre a atitude dos crentes em relação 
aos pecadores está em consonância com a lógica de Deus… Muitas vezes, em nome 
de Deus, os crentes ou as Igrejas marginalizam e excluem, assumem atitudes de 
censura, de crítica, de acusação que, longe de provocar a conversão do pecador, o 
afastam mais e o levam a radicalizar as suas atitudes de provocação. Já devíamos 
ter percebido (o Evangelho de Jesus tem quase dois mil anos) que só o amor gera 
amor e que só com amor – não com intolerância ou fanatismo – conseguiremos 
transformar o mundo e o coração dos homens. Na verdade, como é que acolhemos e 
tratamos os que têm comportamentos socialmente inaceitáveis? Como é que 
acolhemos e integramos os que, pelas suas opções ou pelas voltas que a vida dá, 
assumem atitudes diferentes das que consideramos correctas, à luz dos 
ensinamentos da Igreja? Testemunhar o Deus que ama e que acolhe todos os 
homens não significa, contudo, branquear o pecado e pactuar com o que está errado. 
O pecado gera ódio, egoísmo, injustiça, opressão, mentira, sofrimento; é mau e 
deve ser combatido e vencido. No entanto, distingamos entre pecador e pecado: 
Deus convida-nos a amar todos os homens e mulheres, inclusive os pecadores; mas 
chama-nos a combater o pecado que desfeia o mundo e que destrói a felicidade do 
homem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORAÇÃO 
Senhor Jesus, que eu traga sempre no coração o desejo de Te ver 

e conhecer, a ponto de atravessar montanhas e calcorrear vales 
profundos para poder estar Contigo. Que, como Zaqueu, eu me 
saiba libertar das minhas limitações e egoísmos para encontrar 
tempo e espaço para Ti. E que esse tempo e esse espaço dêem fruto e 
me abram mais para os outros. 
 


