
DOMINGO
Domingo XXVII 

do Tempo Comum
Hab 1, 2-3; 2, 2-4

2 Tim 1, 6-8. 13-14
Lc 17, 5-10
SEGUNDA

Nossa Senhora do Rosário 
Jonas 1,1 – 2,1.11

Lc 10, 25-37 ou Act 1, 
12-14

Lc 1, 26-38
TERÇA

Jonas 3, 1-10
Lc 10, 38-42

QUARTA
SS. Dionísio, bispo, 

e Companheiros, mártires, 
S. João Leonardo, 

presbítero, B. João 
Newman, bispo 

Jonas 4, 1-11
Lc 11, 1-4
QUINTA

Mal 3, 13-20a
Lc 11, 5-13

SEXTA
S. João XXIII, papa 

Joel 1, 13-15 – 2, 1-2
Lc 11, 15-26

SÁBADO
Joel 4, 12-21
Lc 11, 27-28

PRÓXIMO DOMINGO
 Domingo XXVIII 

do Tempo Comum
2 Reis 5, 14-17

2 Tim 2, 8-13
 Lc 17, 11-1
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OFERTÓRIOS  Neste fim-de-semana, o pri-
meiro de Outubro, os ofertórios das Missas 
revertem a favor da amortização da dívida con-
traída pela Paróquia para a construção da Igreja
Paroquial. Sede generosos, como sempre.

DIAF  Os Diálogos para o Aprofundamento da 
Fé (DIAF) retomam as reuniões semanais, à se-
gunda-feira às 21h30, após a interrupção para 
férias. Os objectivos são aprofundar a nossa fé, 
desenvolver os nossos conhecimentos teoló-
gicos, fomentar a nossa acção pastoral, ‘‘sentir 
com a Igreja’’ (Stº Inácio de Loyola). 

TERÇO DOS HOMENS  No próximo Domin-
go, dia 13 de Outubro, decorre o Terço dos Ho-
mens, na Igreja Paroquial, a partir das 21h15.

UM OBRIGADO DO PE. MARCOS  O Pe. Mar-
cos Martins agradeceu aos paroquianos de São 
Francisco Xavier e de Santa Maria de Belém o 
“caloroso acolhimento” recebido ao longo dos 
três anos em que esteve connosco como Vigá-
rio Paroquial. A mensagem que dirigiu às duas 
Paróquias é a seguinte:
“No passado dia 11 de Setembro de 2016, o Re-
verendo Cónego José Manuel dos Santos Fer-
reira tomou posse, como Prior da Paróquia de 
São Francisco Xavier; a partir desse dia e após 
nomeação de Sua Eminência Cardeal Patriar-
ca de Lisboa, D. Manuel Clemente, tornei-me 
Vigário Paroquial das paróquias de São Francis-
co Xavier e Santa Maria de Belém, serviço que 
exerci com amor a Deus e àqueles que Deus 
me havia confiado durante três anos.
Agradeço a Deus e a cada um de vós o caloro-
so acolhimento que recebi e foi com este mes-
mo amor que procurei ir ao vosso encontro e 
ser também encontrado por cada um de vós.

PA R Ó Q U I A

Fizemos o que devíamos fazer.
A vocação do cristão é «servir», nunca «servir-se de».

Gratuitamente recebestes, gratuitamente dai. 
A vida cristã é uma vida de gratuidade. 

Quando temos necessidade de algo espiritual ou de 
uma graça, dizemos: “farei jejum, uma penitência, 
uma novena...”. Tudo isto está bem, mas fiquemos 

atentos: isto não é para “pagar” a graça, 
para “comprar” a graça; isto serve para alargar 

o teu coração para que chegue a graça.
Papa Francisco, Serviço e gratuidade,11 de junho de 2019

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Lc 17, 5-10

Naquele tempo, os Apóstolos disseram ao Se-
nhor: «Aumenta a nossa fé».
O Senhor respondeu: «Se tivésseis fé como um 
grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: ‘Arran-
ca-te daí e vai plantar-te no mar’, e ela vos obe-
deceria».
Quem de vós, tendo um servo a lavrar ou a guar-
dar gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: 
‘Vem depressa sentar-te à mesa’?
Não lhe dirá antes: ‘Prepara-me o jantar e cinge-
-te para me servires, até que eu tenha comido e 
bebido. Depois comerás e beberás tu’.
Terá de agradecer ao servo por lhe ter feito o 
que mandou?
Assim também vós, quando tiverdes feito tudo 
o que vos foi ordenado, dizei: ‘Somos inúteis ser-
vos: fizemos o que devíamos fazer’».

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 94 (95), 1-2.6-7.8-9 
REFRÃO: 
Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, 
não fecheis os vossos corações.

A árvore da mostarda, Vincent VanGoh

Muito obrigado pelo gesto de amizade e de 
imensa generosidade presente nas ofertas que 
recebi dos paroquianos de São Francisco Xa-
vier e de Santa Maria de Belém. Com verdade 
posso dizer que vos trago no meu coração.
Rezo por vós e recomendo-me às vossas ora-
ções.
Pe. Marcos
Muito obrigado!”

DINHEIROS PARA A IGREJA
Donativos - 250,00 €
Quiosque - 65,73 €
Caixas . 28,86 €



FÉ, ENTRE FRAGILIDADE HUMANA E FORÇA DE DEUS
Enzo Bianchi, In “Monastero di Bose” 

A fé, que deve ser entendida em primeiro lu-
gar como adesão, só pode estar presente onde 
existe uma relação pessoal e concreta com 
Jesus. A fé não é um conceito de ordem inte-
lectual, não é colocada antes de tudo numa 
doutrina ou numa verdade, muito menos em 
fórmulas, nos dogmas. A fé não é, antes de 
tudo, um “crer que” (por exemplo, que Deus 
exista), mas é um acto de confiança no Senhor. 
Trata-se de aderir a Ele, de a Ele se ligar, de co-
locar n’Ele a confiança até ao abandono a Ele 
numa relação vital, pessoalíssima. A fé é reco-
nhecer que da parte do ser humano há fragili-
dade, portanto não é possível ter fé-confiança 
em si próprio. 
É verdade que a fé é um acto que se situa na 
fronteira entre fragilidade humana e força que 
vem de Deus, força que torna possível precisa-
mente o acto de fé. 
Não nos esqueçamos que a incredulidade ou a 
pouca fé denunciadas por Jesus caracterizam 
a situação do discípulo, não de quem não en-
contra ou não escuta Jesus. 
Os apóstolos estão conscientes de ter uma fé 
pequena: gostariam de ser gigantes da fé, mas 
Jesus faz-lhes compreender que a fé, ainda 
que pequena, se é adesão real a Ele, é suficien-
te para alimentar a relação com Ele e acolher 
a salvação. É verdade, a nossa fé é sempre de 
curto prazo, mas basta ter em nós a semente 
desta adesão ao poder do amor de Deus ope-
rante em Jesus Cristo.
Crer significa, em última análise, seguir Jesus: 
e quando se O segue, caminha-se atrás d’Ele, 
muitas vezes vacilando, mas acolhendo a ac-

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fá-
tima 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.

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, regres-
sando à Igreja Paroquial.

No dia 30, pelas 21h30, sairá em procissão para 
a Igreja dos Jerónimos, com o seguinte percur-
so:  
Rua João Dias, Avenida da Ilha da Madeira, Rua 
dos Jerónimos, Praça do Império, terminando 
na Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, com en-
trada pelo portal poente.

A visita à Vigararia III termina no domingo, dia 
03 de Novembro, com uma Missa na Igreja dos 
Jerónimos, às 16h00, celebrada pelo Cardeal 
Patriarca, D. Manuel Clemente.

Mais pormenores sobre o programa da estada 
da Imagem Peregrina na nossa Paróquia serão 
divulgados em breve..

VISITA DA IMAGEM PEREGRINA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA À NOSSA PARÓQUIA

ção com que Ele nos reergue e nos apoia, para 
que possamos estar sempre onde Ele está.
Nós, cristãos, devemos olhar com frequên-
cia para o pequeno grão de mostarda, tê-lo 
na palma da mão, ter consciência de quanto 
é minúsculo; mas deveremos também vê-lo 
com semente semeada, morta debaixo da ter-
ra, germinada e crescida, até se tornar grande 
como uma planta que dá abrigo às aves do 
céu – imagem usada por Jesus para descrever 
o Reino de Deus – e, por isso, surpreender-nos. 
Assim é a nossa fé, pequeníssima, talvez; mas 
não temamos, porque se a fé existe, é suficien-
te, porque é mais forte de toda a nossa outra 
atitude. A fé é a fé: sempre, mesmo se pequena, 
é adesão a uma relação, é obediência.

A resposta de Jesus aos apóstolos prossegue 
com uma parábola que lhes diz particularmen-
te respeito, enquanto enviados a trabalhar no 
campo, na vinha cujo proprietário é Deus. Je-
sus adverte-os para o risco de confiarem em si 
próprios, porque esse é o pecado que se opõe 
radicalmente à fé. 
Isto poderá acontecer também aos enviados 
que, conscientes de terem feito pontualmente 
a vontade de Deus, desejariam ser reconheci-
dos, premiados. 
No seguimento de Jesus não se reivindica 
nada, não se pretendem reconhecimentos, 
não se esperam prémios, porque nem sequer 
a tarefa realizada se torna garantia ou mérito. O 
que se faz pelo Senhor, faz-se gratuitamente e 
bem, por amor e na liberdade, não para ter um 
prémio…


