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1089DONATIVOS DO GRUPO EUROMILHÕES  O 
grupo Euromilhões fez donativos à Paróquia 
no valor de 359,89€ no primeiro trimestre deste 
ano. A verba destinou-se à manutenção da Igre-
ja, nomeadamente à reactivação e ampliação 
da cobertura da vigilância (CCTV), já concluída.
Em 2018 o grupo, constituído por paroquianos 
e não-paroquianos amigos de S. F. Xavier que 
contribuem mensalmente com 20,00€ para 
o Euromilhões, fez donativos no valor total de 
2.974,12€. O saldo entre as quotizações e as des-
pesas semanais dos boletins reverte para um 
fundo de apoio à Igreja. Quem quiser colaborar e 
aderir, basta falar com o Manuel Orlando Pereira  
(917 056 132).

MUDANÇA DA HORA  Na madrugada deste 
Domingo, 31 de Março, entramos no Horário de 
Verão! À 01h00 os relógios adiantam 60 minu-
tos, passando para as 02h00.
O horário das Missas continua o mesmo, mas na 
prática será uma hora mais cedo!

PEDITÓRIOS  No próximo fim-de-semana, o 
primeiro do mês de Abril, os peditórios desti-
nam-se a amortizar a dívida contraída com a 
construção da Igreja Paroquial. 

ROSÁRIO E ADORAÇÃO MUNDIAL PELA PAZ 
Organizado pelo projecto “Mater Fátima para o 
Mundo”, realiza-se na Paróquia de Fátima, a 04 
de Abril, entre as 20h00 e as 21h00, uma Adora-
ção e recitação mundial do Rosário, assinalando 
os 100 anos da morte de S. Francisco Marto. 
A iniciativa, a replicar por paróquias e lares em 
todo o mundo, será repetida a 20 de Fevereiro 
de 2020 para marcar o centenário da morte de 
Sta. Jacinta Marto e tem o apoio do Bispo de 
Leiria-Fátima, Cardeal D. António Marto.
O objectivo é unir todo o mundo em oração 
pela paz, a salvação das almas e a reparação 
dos corações de Jesus e Maria. Os cristãos são 
chamados a participar nesta iniciativa, unindo-
-se espiritualmente em oração, em casa, no tra-
balho ou onde quer que se encontrem.

SALMO 
RESPONSORIAL 
Salmo 33 (34), 
2-3.4-5.6-7

REFRÃO: 
Saboreai e vede 
como o Senhor 
é bom.

PA R Ó Q U I A

Que grande esperança e alegria nos dá 
a parábola do filho pródigo! 

Nela, não se fala apenas de acolhimento ou de 
perdão, mas também de festa pelo filho que regressa.

Revejamo-nos naquele filho extraviado 
que voltou e a quem o Pai não Se cansa de abraçar 

e repor na sua grandeza de filho. (...)
Os braços abertos na cruz provam que ninguém 
é excluído do amor do Pai e da sua misericórdia.

PAPA FRANCISCO. MENSAGEM CASAIS DE NOSSA SENHORA

Murillo. O regresso do filho pródigo.

PRIMEIRO SÁBADO A 6 de Abril, primeiro sába-
do do mês, realiza-se a Meditação e Recitação 
do Terço do Primeiro Sábado, a partir das 17h45 
na Igreja Paroquial. A devoção dos Primeiros Sá-
bados consiste em:
1. Confissão com intenção reparadora. A esse 
respeito Lúcia perguntou: “Meu Jesus, e as (pes-
soas) que se esquecerem de formar essa inten-
ção (reparadora)? Jesus respondeu – Podem 
formá-la na confissão seguinte, aproveitando a 
primeira ocasião que tiverem para se confessar”.
2. A Comunhão Reparadora.
3. O Terço.
4. A meditação, durante 15 minutos, fazendo 
companhia a Nossa Senhora, de um só mistério, 
de vários ou de todos.

DINHEIROS PARA A IGREJA
Quiosque - 62,10 €
Caixas - 31,56 €
Donativo - 500,00 €
Donativo - 50,00 €



O filho pródigo. Pompeo Baton

INVEJA E MISERICÓRDIA
8.ª meditação do P. Tolentino Mendonça ao papa (síntese)

Um dos grandes perigos do caminho inte-
rior é o olhar autocentrado, no qual o eu é o 
princípio e o fim de todas as coisas.
A oitava meditação do retiro em Ariccia, 
próximo do Vaticano, centrou-se na pará-
bola do filho pródigo. A narrativa traz à luz 
uma família humana como aquela de onde 
vem cada um de nós, e por isso é um espe-
lho, revelando uma história que nos agarra 
por dentro, na qual se vê problematizada a 
relação entre irmãos que manifesta o deli-
cado significado do vínculo filial da trama 
subtil e frágil de afectos que tecemos uns 
com os outros.
Dentro de nós, na verdade, não há apenas 
coisas belas, harmoniosas, resolvidas. Den-
tro de nós há sentimentos sufocados, mui-
tas coisas a aclarar, patologias, inúmeros fios 
a ligar. Há regiões de sofrimento, questões a 
reconciliar, memórias e cesuras para deixar 
a Deus para que as cure.
O tempo actual é dominado por um desejo 
à deriva favorável ao surgimento de filhos 
pródigos, através de atitudes como o arbí-
trio fácil, o capricho, o hedonismo.
Estes modos de estar desenvolvem-se num 
vórtice enganador ditado pela sociedade 
dos consumos, que promete satisfazer tudo 
e todos ao identificar a felicidade com a sa-
ciedade. Estamos assim cheios, plenos, sa-
tisfeitos, domesticados. Mas esta saciedade 
que se obtém com os consumos é a prisão 
do desejo.

EVANGELHO deste domingo: 
Lc 15, 1-3. 11-32

Naquele tempo, os publicanos e os pecadores 
aproximavam-se todos de Jesus, para O ouvirem. 
Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre 
si, dizendo: «Este homem acolhe os pecadores e 
come com eles». 
Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: «Um 
homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao 
pai: ‘Pai, dá-me a parte da herança que me toca’. 
O pai repartiu os bens pelos filhos. 
Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando 
todos os seus haveres, partiu para um país distan-
te e por lá esbanjou quanto possuía, numa vida 
dissoluta. Tendo gasto tudo, houve uma grande 
fome naquela região e ele começou a passar pri-
vações. Entrou então ao serviço de um dos habi-
tantes daquela terra, que o mandou para os seus 
campos guardar porcos. Bem desejava ele matar 
a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, 
mas ninguém lhas dava. Então, caindo em si, dis-
se: ‘Quantos trabalhadores de meu pai têm pão 
em abundância, e eu aqui a morrer de fome! Vou-
-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, 
pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço 
ser chamado teu filho, mas trata-me como um 
dos teus trabalhadores’. Pôs-se a caminho e foi ter 
com o pai. 
Ainda ele estava longe, quando o pai o viu: en-
cheu-se de compaixão e correu a lançar-se-lhe ao 
pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: 
‘Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não me-
reço ser chamado teu filho’. Mas o pai disse aos 
servos: ‘Trazei depressa a melhor túnica e vesti-
-lha. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos 
pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e 
festejemos, porque este meu filho estava morto e 

voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado’. 
E começou a festa. Ora o filho mais velho estava 
no campo. Quando regressou, ao aproximar-se 
da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um 
dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. O 
servo respondeu-lhe: ‘O teu irmão voltou e teu pai 
mandou matar o vitelo gordo, porque ele chegou 
são e salvo’. 
Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o 
pai veio cá fora instar com ele. Mas ele respon-
deu ao pai: ‘Há tantos anos que eu te sirvo, sem 
nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me 
deste um cabrito para fazer uma festa com os 
meus amigos. E agora, quando chegou esse teu 
filho, que consumiu os teus bens com mulheres 
de má vida, mataste-lhe o vitelo gordo’. Disse-lhe 
o pai: ‘Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que 
é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e 
alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e 
voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado’».

À necessidade de liberdade do filho mais 
novo, impelido por fantasias de omnipo-
tência, acrescentam-se as expectativas 
doentias do filho maior, as mesmas que 
com grande facilidade se infiltram em nós.
Trata-se da dificuldade de viver a fraternida-
de, a pretensão de condicionar as decisões 
do pai, a recusa de se alegrar com o bem do 
outro. Tudo isto cria nele um ressentimento 
latente e a incapacidade de colher a lógica 
da misericórdia.
Aos passos falsos do filho menor, animado 
por um desejo à deriva, sobrepõe-se um 
perigo que consome o filho maior: a inveja, 
que é uma patologia do desejo, caracteri-
zada pela falta de amor, uma reivindicação 
estéril e infeliz. O filho maior, que não con-
seguiu resolver a relação com o irmão, está 
ferido pela agressividade, barreiras e violên-
cia. O contrário da inveja é a gratidão que 
constrói e reconstrói o mundo.
Ao lado das figuras dos jovens, emerge a do 
pai, ícone da misericórdia: Tem dois filhos e 
compreende que deve relacionar-se com 
eles de maneiras diferentes, reservar a cada 
qual um olhar único.
A misericórdia não é dar ao outro o que ele 
merece. A misericórdia é compaixão, bon-
dade, perdão. É dar a mais, dar mais além, ir 
mais longe. É um excesso de amor que cura 
as feridas. 
A misericórdia é um dos atributos de Deus.


