
DOMINGO
 Domingo XXVIII 

do Tempo Comum
2 Reis 5, 14-17

2 Tim 2, 8-13
 Lc 17, 11-1
SEGUNDA

S. Calisto I, papa e mártir 
Rom 1, 1-7

Lc 11, 29-32
TERÇA

S. Teresa de Jesus, virgem e 
doutora da Igreja

Rom 1, 16-25
Lc 11, 37-41

QUARTA
S. Hedwiges, religiosa, e S. 

Margarida Maria Alacoque, 
virgem 

 Rom 2, 1-11
Lc 11, 42-46

QUINTA
S. Inácio de Antioquia, bispo 

e mártir
Rom 3, 21-30a

Lc 11, 47-54
SEXTA

Festa de S. Lucas, Evangelista
2 Tim 4, 9-17b

Lc 10, 1-9
SÁBADO

SS. João de Brébeuf e Isaac 
Jogues, presbíteros, e 

Companheiros, mártires, 
S. Paulo da Cruz, presbítero 

Rom 4, 13. 16-18
Lc 12, 8-12 

PRÓXIMO DOMINGO 
Domingo XXIX do Tempo 
Comum Dia Mundial das 

Missões  
Ex 17, 8-13

2 Tim 3, 14 – 4, 2
Lc 18, 1-8
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EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO EM CASELAS  
Na quinta-feira, 17 de Outubro, pelas 21h00, há Ex-
posição e Adoração do Santíssimo na Igreja da Sa-
grada Família, em Caselas. Passa a ser quinzenalmen-
te à quinta-feira, durante uma hora. Participem!

IMAGEM PEREGRINA DE NOSSA SENHORA DE 
FÁ TIMA Estará 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 desloca-
ção à Vigararia III, a que pertencemos, inicia-se na 
noite de 26 de Outubro, com a chegada à Igreja 
Paroquial pelas 22h00 (hora a confirmar), vinda da 
Paróquia de Nossa Senhora da Ajuda.
Segunda-feira, 28: a Imagem é levada pelas 10h 
para a Igreja de Caselas.
Às 17h00 será rezado o Terço, mas estão previstas 
outros horários adicionais, por iniciativa de diversos 
grupos e movimentos.
Terça-feira, 29: regres so às 10h à Igreja Paroquial.
17h30: Terço rezado pela Catequese
18h30: recitação habitual do Terço
19h00: Missa
Outras actividades, a cargo dos diversos grupos e 
movimentos 
Quarta-feira, 30: último dia da permanência da 
Imagem Peregrina na nossa Paróquia.
18h30: recitação do Terço
19h00: Missa
Outras actividades, a cargo dos diversos grupos e 
movimentos 
21h30: a imagem sairá em procissão para a Igreja 
dos Jerónimos, com o seguinte percur so: R. João 
Dias > Av. Ilha da Madeira > R. Jerónimos > Prç. Im-
pério, terminando na Igreja do Mosteiro dos Jeróni-
mos, 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. Ma-
nuel Clemente.
Mais pormenores sobre o programa da estada da 
Imagem Peregrina na nossa Paróquia serão divulga-
dos em breve.

PA R Ó Q U I A

Sabemos agradecer? 
Na vossa relação, e amanhã na vida matrimonial, 

é importante ter viva a consciência 
de que a outra pessoa é um dom de Deus,

e aos dons de Deus diz-se “obrigado”. 
E nesta atitude interior 

dizer-se obrigado mutuamente, por cada coisa. 
Não é uma palavra gentil a usar com os estranhos, 

para ser educado. 
É preciso saber-se dizer “obrigado” 

para avançar bem em conjunto na vida matrimonial.
Papa Francisco, Catequese sobre Matrimónio,14 de Fevereiro de 2012

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Lc 17, 11-19

Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jeru-
salém, passava entre a Samaria e a Galileia. 
Ao entrar numa povoação, vieram ao seu en-
contro dez leprosos. Conservando-se a distân-
cia, disseram em alta voz: «Jesus, Mestre, tem 
compaixão de nós». Ao vê-los, Jesus disse-lhes: 
«Ide mostrar-vos aos sacerdotes». E sucedeu 
que no caminho ficaram limpos da lepra. Um 
deles, ao ver-se curado, voltou atrás, glorifican-
do a Deus em alta voz, e prostrou-se de rosto 
em terra aos pés de Jesus, para Lhe agradecer. 
Era um samaritano. Jesus, tomando a palavra, 
disse: «Não foram dez os que ficaram curados? 
Onde estão os outros nove? Não se encontrou 
quem voltasse para dar glória a Deus senão este 
estrangeiro?». E disse ao homem: «Levanta-te e 
segue o teu caminho; a tua fé te salvou».

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 97 (98), 1-4
REFRÃO: 
O Senhor manifestou a salvação a todos os povos.

O leproso agradecido, Jorge Cocco

CONFERÊNCIA Como preparação para esta visita 
da Imagem de Nossa Senhora haverá uma confe-
rência de entrada livre pelo Eng. Bernardo Motta, 
sobre o tema: O Milagre do Sol em Fátima segundo as 
testemunhas oculares
Data: 17 de Outubro   Hora: 21h30
Local: Paróquia de Santa Maria de Belém, Secreta-
riado Paroquial, R. Jerónimos, 3 – Salão Paroquial 
Cardeal D. António Ribeiro.
CONFERÊNCIA VICENTINA  No fim de semana de 
20-21 de Outubro realiza-se o habitual peditório no 
final das Missas para a Conferência Vicentina.
Ajudem as Vicentinas a ajudar quem mais precisa de 
ajuda na nossa Paróquia. Bem-hajam.
DINHEIROS PARA A IGREJA
Ofertórios do Primeiro Fim-de-semana  969,33 €
Quiosque  89,70 €
Caixas  21,17 €



RECONHECER OS DONS DE DEUS
Dehonianos (resumo)

A leitura convida-nos, antes de mais, a tomar 
consciência de que é de Deus - desse Deus que 
tem um projecto de salvação para o homem - 
que recebemos a vida plena. 
É em Deus que eu coloco a minha esperança 
de vida plena, ou há outros deuses que me se-
duzem, que dirigem a minha vida e que são a 
minha esperança de realização e de felicidade?

A proposta de salvação que Deus faz destina-se 
a todos os homens e mulheres, sem excepção. 
O nosso Deus não é um Deus dos “bonzinhos”, 
dos bem comportados, dos brancos, dos politi-
camente correctos ou dos que têm o nome no 
livro de registos da paróquia... O nosso Deus é 
o Deus que oferece a vida a todos e que a to-
dos ama como filhos; o que é decisivo é aceitar 
a sua oferta de salvação e acolher o seu dom. 
Daqui resultam duas coisas importantes: a pri-
meira é que não basta ser baptizado (e depois 
prescindir d’Ele e viver à margem das suas pro-
postas); a segunda é que não podemos margi-
nalizar ou excluir qualquer irmão nosso.
O número dez tem, certamente, um significa-
do simbólico: significa “totalidade” (o judaísmo 
considerava necessário que pelo menos dez 
homens estivessem presentes, a fim de que a 
oração comunitária pudesse ter lugar, porque o 
“dez” representa a totalidade da comunidade). 
A presença de um samaritano no grupo indica, 
contudo, que essa salvação oferecida por Deus, 
em Jesus, não se destina apenas à comunida-
de do “Povo eleito”, mas se destina a todos os 
homens, sem excepção, mesmo àqueles que 
o judaísmo oficial considerava definitivamente 
afastados da salvação.

TOMAR CONSCIÊNCIA
P. Dennis Clark, In Catholic Exchange

É preciso que nos apercebamos que tudo é 
dom do amor de Deus e não uma conquista 
nossa ou a recompensa pelos nossos méritos 
ou pelas nossas boas obras. Estou consciente 
de que é de Deus que recebo tudo e manifes-
to-Lhe a minha gratidão pela sua presença, pe-
los seus dons, pelo seu amor?

O acento do episódio de hoje é posto - mais 
do que no episódio da cura em si - no facto 
de que, dos dez leprosos curados, só um tenha 
voltado para trás para agradecer a Jesus e no 
facto de este ser um samaritano. 
Lucas está interessado em mostrar que quem 
recebe a salvação deve reconhecer o dom de 
Deus e deve estar agradecido... 
E avisa que, com frequência, são os hereges, os 
marginais, os desprezados, aqueles que a teo-
logia oficial considera à margem da salvação, 
que estão mais atentos aos dons de Deus.

Aqueles que recebem de Deus carismas para 
pôr ao serviço dos irmãos sentem-se apenas ins-

Algumas feridas no nosso espírito são tão pro-
fundas que parecem estar além de qualquer 
cura. Mas Jesus assegura-nos que não é assim. 
O Evangelho deste Domingo mostra-nos por 
onde começar: nomear as nossas feridas clara-
mente e especificamente. 
É o que dizem os leprosos: “Estamos a decom-
por-nos, Senhor. Cura-nos.” 
Alguma vez chegámos a ser tão claros e espe-
cíficos? Raramente. 
O que é mau porque, a não ser que demos 
nome às nossas feridas e as assumamos como 
nossas, nunca seremos capazes de as entregar 
integralmente a Deus para que Ele as cure. 
Nunca estaremos prontos a trabalhar com 
Deus nesse longo e lento processo pelo qual 
somos tratados.

Deus quer que cada um de nós esteja curado 
e feliz. Porque havemos então de desperdiçar 
mais tempo? Porque não optamos antes por 
olhar cuidadosamente para dentro de nós, ver 
as feridas escondidas desde há muito, nomeá-
-las claramente, assumi-las e então entregá-las 
a Deus?

Não há dúvida de que esta atenção às nossas 
feridas pode entristecer-nos. 
E entregar integralmente as dores e as feridas a 
Deus demorará muito tempo.
Elas fazem tanto parte de nós que é difícil dei-
xá-las partir! 
Mas a recompensa é uma vida inteiramente 
nova. «Vinde a mim, todos os que estais can-
sados e oprimidos, que Eu hei-de aliviar-vos», 
diz Cristo.

trumentos de Deus e procuram dirigir os olha-
res e a gratidão dos irmãos para Deus, ou estão 
preocupados em sublinhar os seus méritos e em 
concentrar em si próprios a gratidão que brota 
dos corações daqueles a quem servem?

Curiosamente, os dez “leprosos” não são cura-
dos imediatamente por Jesus, mas a “lepra” de-
saparece “no caminho”, quando iam mostrar-se 
aos sacerdotes. Isto sugere que a acção liberta-
dora de Jesus não é uma acção mágica, caída 
repentinamente do céu, mas um processo pro-
gressivo (o “caminho” define, neste contexto, a 
caminhada cristã), no qual o crente vai desco-
brindo e interiorizando os valores de Jesus, até 
à adesão plena às suas propostas e à efectiva 
transformação do coração. 
Assim, a nossa “cura” não é um momento má-
gico que acontece quando somos baptizados, 
ou fazemos a primeira comunhão ou nos cris-
mamos; mas é uma caminhada progressiva, 
durante a qual descobrimos Cristo e nascemos 
para a vida nova.


