
  

 

Se eu for como o fariseu, rezo só a falar em 

mim: EU...EU...EU... 

Eu, Senhor, sou o melhor de todos.  

Eu não sou mentiroso, como os meus colegas.  

Eu digo bom-dia a toda a gente, sou delicado. 

Eu não faço troça de ninguém, como alguns 

que eu conheço.  

Eu nunca me irrito, como aquele lá ao fundo 

que até fica vermelho.  

Eu... eu... eu...  

Se eu for como o publicano, sou humilde e 

peço ajuda a Deus: a pessoa importante da 

minha oração é Deus: Tu, Deus,... TU...TU.. 

Tu, Senhor Deus, és três vezes santo. 

Tu convidas-me a ser também santo.  

Tu queres que eu seja perfeito como tu. 

Tu sabes que eu, por vezes, faço tolices.  

Tu, perdoa-me e dá-me um coração novo. 

Regressarei a casa e farei a tua vontade. 

Tu... tem pena de mim; ajuda-me a ser melhor 



 

Leitura: Sir 35, 15b-17, 20-22a 

Leitura do Livro de Ben-Sirá

O Senhor é um juiz que não faz distinções entre as pessoas. Não favorece 

os ricos em prejuízo dos pobres, e atende os pedidos dos mais 

desfavorecidos. Ouve sempre as orações dos que estão mais aflitos. 

Quem adora a Deus será ouvido. A sua oração chegará ao Céu, e não 

descansará enquanto não for escutada por Deus, para que seja feita a sua 

justiça a todos. 

 

Evangelho: Lc 18, 9 - 14 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola, para todos aqueles que se 

julgavam melhores que os outros: 

- Dois homens estavam no templo a rezar. Um era fariseu e o outro era 

publicano. O fariseu, de pé, rezava assim: 

- Meu Deus, obrigado por eu não ser como os outros homens, que são 

ladrões, injustos e maus, nem ser como este publicano. Eu sou bom, 

jejuo duas vezes por semana, cumpro os meus deveres e pago os meus 

impostos para o templo. 

- O publicano ficou no fundo do templo e nem se atrevia a levantar os 

olhos para o Céu. Apenas dizia: 

- Meu Deus, tende pena de mim que sou pecador. 

- Eu vos digo, que este saiu do templo perdoado e o outro não. Porque 

quem é humilde será ouvido por Deus e será perdoado, e quem é 

orgulhoso será castigado. 

 



No domingo passado foi o Dia Mundial das Missões. Como não houve espaço 

para o tema nos Xavierinhos desse dia, vamos hoje fazer um passatempo sobre 

os missionários. 

Os missionários vão para terras __________, ajudar as pessoas que sofrem e 

falar-lhes de ________. Há muitas pessoas que nunca ouviram falar de Deus. 

Há países, principalmente em _________, onde as pessoas são muito pobres, 

passam fome e têm muitas doenças, e os ______________ ajudam-nas muito. 

Nesses países, os missionários têm muitas _____________, porque o dinheiro e a 

____________ não chegam para ajudar todos os que precisam. 

Quando vão para __________ em guerra, os missionários correm grandes 

perigos, e alguns morrem. Mas eles não se _____________, porque fazem tudo 

isso para ajudar os outros e falar-lhes de Deus, como _______ pediu. 

Também podemos ser missionários sem ir para países distantes. Muitas vezes, ao 

pé de ______, vivem pessoas que precisam de __________, e outras que nunca 

____________ falar de Deus. 

MISSIONÁRIOS                     ÁFRICA                           JESUS                     OUVIRAM 

DIFICULDADES                     PAÍSES                              NÓS                         COMIDA 

IMPORTAM                         DISTANTES                         DEUS                          AJUDA 

 

 
ESTA SEMANA, NÃO VAIS PENSAR SE ÉS OU NÃO MELHOR QUE OS 

OUTROS. VAIS ANTES ESFORÇAR-TE POR MELHORARES NAQUILO EM 

QUE AINDA NÃO ÉS MUITO BOM. 

TAMBÉM VAIS REZAR PELOS MISSIONÁRIOS, PARA QUE DEUS OS AJUDE 

A VENCER AS DIFICULDADES QUE ENCONTRAM, E LHES DÊ CORAGEM 

PARA CONTINUAREM. 



 

 

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima vai estar em São Francisco 

Xavier de 26 a 30 de Outubro, visitando a Igreja Paroquial e a Igreja da Sagrada 

Família, em Caselas. 

A presença da Imagem 

Peregrina na Paróquia de São 

Francisco Xavier, que se 

enquadra na deslocação à 

Vigararia III, a que 

pertencemos, inicia-se na noite 

do dia 26 de Outubro, com a 

chegada à Igreja Paroquial 

pelas 22h00 (hora ainda a 

confirmar), vinda da Paróquia 

de Nossa Senhora da Ajuda. 

À chegada à nossa Igreja será 

recitado o Terço. 

No Domingo, dia 27, será 

excepcionalmente rezado o 

Terço às 18h00. 

Na segunda-feira, dia 28, a 

Imagem será levada cerca das 

10h00 para a Igreja de 

Caselas, onde permanecerá até 

igual hora do dia 29, 

regressando à Igreja Paroquial. 

Em Caselas, às 17h00 do dia 

28 será rezado o Terço, mas estão previstas outras horas em que haverá recitação 

do Terço, por iniciativa de diversos grupos e movimentos. 

No dia 29, na Igreja Paroquial, haverá o Terço rezado pela Catequese, às 17h30, 

e às 18h30 a recitação habitual do Terço, antes da Missa das 19h00. 

À noite, às 21h30, o grupo que habitualmente dinamiza o Terço dos Homens 

convida os paroquianos de devotos de Nossa Senhora para a oração do Terço. 

Na quarta-feira, dia 30, último dia da permanência da Imagem Peregrina na 

nossa Paróquia, haverá recitação do Terço às 18h30, seguida da Missa, 

igualmente além de outras actividades, a cargo dos diversos grupos e 

movimentos. 

Pelas 21h30, a imagem sairá em procissão para a Igreja dos Jerónimos,  



 



 

 

 


