
DOMINGO
Domingo XXIV do Tempo 

Comum 
Ex 32, 7-11. 13-14

1 Tim 1, 12-17
Lc 15, 1-32 ou Lc 15, 1-10

SEGUNDA
S. Cornélio, papa, e S. 

Cipriano, bispo, mártires
1 Tim 2, 1-8-9

Lc 7, 1-10
TERÇA

S. Roberto Belarmino, bispo 
e doutor da Igreja

1 Tim 3, 1-13
Lc 7, 11-17  
QUARTA

1 Tim 3, 14-16
Lc 7, 31-35  
QUINTA

S. Januário, bispo e mártir 
1 Tim 4, 12-16

Lc 7, 36-50 
SEXTA

SS. André Kim Taegon, 
presbítero, Paulo Chang 
Hasang, e Companheiros, 

mártires 
1 Tim 6, 2c-12

Lc 8, 1-3 
SÁBADO

Festa de S. Mateus, 
Apóstolo e Evangelista 

Ef 4, 1-7. 11-13
Mt 9, 9-13  

PRÓXIMO DOMINGO 
Domingo XXV do Tempo 

Comum 
Am 8, 4-7

1 Tim 2, 1-8
Lc 16, 1-13 ou Lc 16, 10-13 

SÃO FRANCISCO XAVIER

Rua João Dias, nº 53 | 1400-221 Lisboa
Tel: 210966989

sfxavier@paroquiasfxavier.org
www.paroquiasfxavier.org15.09 2019

1103CATEQUESE Estão abertas as inscrições para 

a Catequese neste Ano Pastoral de 2019/2020. 

A ficha de inscrição pode ser obtida no 

site e entregue por email para o ende-

reço catequese@paroquiasfxavier.org. 

Também pode ser obtida em papel na 

Igreja Paroquial e na Igreja de Case-

las e entregue no Secretariado Paroquial. 

O primeiro horário provisório será divulgado em 

breve.

PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA A PÉ - INSCREVA-
-SE !  Continuam abertas até dia 16 as inscrições 

para a Peregrinação a Fátima a pé, que decorrerá de 

30 de Setembro a 05 de Outubro. 

Os interessados deverão fazer a sua inscrição no 

Secretariado Paroquial de Santa Maria de Belém ou 

no de São Francisco Xavier, ou à saída das missas.  

No dia 23 de Setembro, às 21h30, realizar-se-á no 

Secretariado Paroquial de Santa Maria de Belém 

uma reunião de informação aos peregrinos, na qual 

serão esclarecidas todas as questões relativas a esta 

Peregrinação.

.

MUDANÇA DE BANCO A Paróquia de São Fran-

cisco Xavier transferiu o empréstimo que tinha no 

Novo Banco para o Banco Santander,  que ofereceu 

condições mais vantajosas.

Segundo uma nota do nosso Prior, Cónego José 

Manuel Ferreira, aos paroquianos, através do site, 

trata-se de um importante passo na consolidação 

das contas da Paróquia, só possível pela “generosa 

contribuição” dos paroquianos ao longo dos anos, o 

que muito agradece.

DONATIVOS PARA AMORTIZAR A DÍVIDA 

SANTANDER
PT50  0018 0003 4942 2140 020 23

BANKINTER  

PT50 0269 0113 0020  0516 481 49

PA R Ó Q U I A

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 50 (51), 3-4.12-13.17.19

REFRÃO: Vou partir e vou ter com o meu pai.

Naquele tempo, os publicanos e os pecadores apro-

ximavam-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: «Quem 

de vós, que possua cem ovelhas e tenha perdido 

uma delas, não deixa as outras noventa e nove no 

deserto, para ir à procura da que anda perdida, até a 

encontrar? Quando a encontra, põe-na alegremente 

aos ombros e, ao chegar a casa, chama os amigos e 

vizinhos e diz-lhes: ‘ Alegrai-vos comigo, porque en-

contrei a minha ovelha perdida’.  Eu vos digo: Assim 

haverá mais alegria no Céu por um só pecador que 

se arrependa, do que por noventa e nove justos, que 

não precisam de arrependimento. 

Ou então, qual é a mulher que, possuindo dez drac-

mas e tendo perdido uma, não acende uma lâmpa-

da, varre a casa e procura cuidadosamente a moeda 

até a encontrar? 

Quando a encontra, chama as amigas e vizinhas e 

diz-lhes: 

‘Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma 

perdida’. Eu vos digo: Assim haverá alegria entre os 

Anjos de Deus por um só pecador que se arrepen-

da». 

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Lc 15, 1-10 (Forma breve)

DINHEIROS PARA A IGREJA

Quiosque - 62,90 €

Caixas - 14,45 €

Primeiro fim-de-semana - 1.184,02 €

D
eixamo-nos encontrar por Jesus? Há muitos momentos na vida em que os seres humanos se podem sentir perdidos, ou então 

UM DESAFIO, DEPOIS DAS FÉRIAS

Deixamo-nos encontrar por Jesus? 

Há muitos momentos na vida em que os seres humanos se podem sentir perdidos, ou 
então esquecidos, isolados, desprezados. 

Quem é capaz de vir ao encontro de um homem ou de uma mulher que, pelos seus 
problemas, pelas suas culpas ou pela sua condição de vida, todos rejeitam?
Só alguém que tenha um coração em que todos caibam, um coração capaz de os aco-
lher, escutar, corrigir, consolar e, sobretudo, perdoar e ajudar a recomeçar. 

Foi o que fez Jesus, como nos relata S. Lucas, no Evangelho de hoje, e só Ele o podia ter 
feito, pelo poder da sua divindade, unida à sua humanidade, e só Jesus vivo e glorioso o 
pode continuar a fazer hoje, através da sua Igreja.

Quem se encontra com Jesus, experimenta uma proximidade que não encontra em 
mais ninguém, mas que não é simples tolerância, não é cumplicidade com as nossas 
fraquezas e misérias: é amor que perdoa, purifica e renova. 

Mas devemos ainda perguntar, muito sinceramente: deixamo-nos encontrar por Jesus? 
Para que este encontro aconteça, não apenas sob a forma de um bonito desejo, mas 
de facto, no mais íntimo do nosso ser e na verdade da nossa vida, desafio cada um, 
neste regresso de férias, a recorrer com mais frequência ao sacramento da Confissão ou 
Reconciliação. 
É muito importante que cada um de nós se confesse com frequência e, se possível, ao 
mesmo sacerdote, para que nos possa conhecer e ajudar melhor. 

A fé diz-nos, e a Igreja ensina-nos expressamente que, através do sacerdote, é Jesus que 
nos fala e nos perdoa. Cada confissão sacramental é um encontro com Cristo vivo, que 
nos abraça com imenso carinho, e fortalece – ou restitui, se a tivermos perdido - a comu-
nhão com Ele, na sua Igreja. 
É um momento único e decisivo na conversão constante a que somos chamados. Faz-
-nos sentir como somos: conhecidos e amados. 

E depois, a experiência do perdão e da misericórdia que fazemos, torna-nos mais dispo-
níveis para perdoar aos outros, sempre que for necessário, e para os amar e servir com os 
mesmos sentimentos de Jesus. 

Só o amor e a misericórdia de Jesus poderão transformar este mundo, e fazer dele um 
mundo de justiça e de paz. 
É o que queremos pedir hoje confiadamente, no início de um novo ano pastoral, por 
intercessão de Maria, Nossa Senhora, refúgio dos pecadores e Mãe de misericórdia.

Cón. José Santos Ferreira



NOVO ANO, NOVO CICLO

A misericórdia «não é dar ao outro o que ele merece». 
A misericórdia é compaixão, bondade, 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. 
Por isso crer em Deus é crer na misericórdia. 
A misericórdia é um Evangelho a descobrirr

D. TOLENTINO DE MENDONÇA 

8ª MEDITAÇÃO DO RETIRO QUARESMAL COM O PAPA, 2018

Neste início de Ano Pastoral, a Paróquia de São Fran-

cisco Xavier entra também num novo ciclo, com a 

substituição do Vigário Paroquial e novos Horários, a 

partir de 17 de Setembro.

O Pe. Marcos Martins, nomeado Vigário Paroquial de 

São Francisco Xavier e de Santa Maria de Belém a 

16 de Julho de 2016, foi agora escolhido pelo Car-

deal Patriarca, D. Manuel Clemente, para assumir a 

responsabilidade pastoral pelas Paróquias de Nossa 

Senhora da Assunção de Cadafais e de Nossa Senho-

ra de Fátima do Carregado, passando também a ser 

Assistente Regional Adjunto de Lisboa do Corpo Na-

cional de Escutas (CNE)

No passado dia 03 de Setembro, dia de S. Gregório 

Magno, realizou-se uma Festa de Despedida na Igre-

ja de São Francisco Xavier, seguida de jantar parti-

lhado. 

As imagens e um vídeo estão disponíveis no site da 

Paróquia (www.paroquiasfxavier.org)

As últimas celebrações eucarísticas do Pe. Marcos 

nas nossas Paróquias são neste Domingo, 15 de 

Setembro, às 12h00 em Santa Maria de Belém e às 

18h30 em São Francisco Xavier.

NOVO VIGÁRIO 

Para o seu lugar foi agora 

nomeado o Pe. António 

Borges da Silva, nascido a 

23 de Novembro de 1965, 

sacerdote desde 13 de 

Junho de 1993,  Reitor da 

Igreja da Memória, da Dio-

cese das Forças Armadas e 

Segurança.

Bartolome Esteban Murillo, Regresso do filho pródigo.

Desempenhou as funções de Capelão da Academia 

Militar (Sede e Amadora) e integra as Capelanias da 

Unidade de Segurança e Honras do Estado, ambas 

da Guarda Nacional Republicana, detendo a patente 

de Tenente-Coronel. 

O Pe. Borges vai manter as suas actuais funções.

A primeira Eucaristia do novo Vigário Paroquial da 

nossa Paróquia será na Missa das 12h00 deste Do-

mingo, dia 15 de Setembro.

MUDANÇA DE HORÁRIOS

Além das alterações de Vigário Paroquial, a partir do 

dia 17 de Setembro entram em vigor novos horários 

na Igreja Paroquial.

Assim, as Missas de 3ª feira a sábado e vésperas de 

dias santificados passam para as 19h00 e a Missa de 

Domingo é às 12h15, mantendo-se o horário das 

18h30 na Missa da tarde de Domingo.

Quanto ao Terço, é recitado de 3ª a 5ª feira e ao sá-

bado às 18h30.

À 6ª feira a recitação do Terço deixa de ser comunitá-

ria, para não interromper a Adoração do Santíssimo, 

cujo novo horário é das 16h30 às 18h45, na Igreja 

Paroquial

A Devoção do Primeiro Sábado passa para as 18h15, 

enquanto a Via Sacra, durante a Quaresma, será à 6ª 

feira às 18h15.

Todas as alterações aos horários estão afixadas à 

porta das Igreja Paroquial e de Caselas e encontram-

-se disponíveis no site da Paróquia, em 

https://paroquiasfxavier.org/horarios-no-novo-ano-

-pastoral-a-partir-de-17-de-setembro/


