
DOMINGO
Domingo XXXI do Tempo 

Comum
Sab 11, 22 – 12, 2

2 Tes 1, 11 – 2, 2
Lc 19, 1-10
SEGUNDA

S. Carlos Borromeu, bispo
 Rom 11, 29-36

Lc 14, 12-14
TERÇA

Rom 12, 5-16a
Lc 14, 15-24

QUARTA
S. Nuno de Santa Maria, 

religioso, Padroeiro 
secundário do Patriarcado 

Rom 13, 8-10
Lc 14, 25-33

QUINTA
Rom 14, 7-12

Lc 15, 1-10
SEXTA

Rom 15, 14-21
Lc 16, 1-8
SÁBADO

Festa da Dedicação da 
Basílica de Latrão

Ez 47, 1-2. 8-9. 12 ou 
1 Cor 3, 9c-11. 16-17

Jo 2, 13-22
PRÓXIMO DOMINGO 

Domingo XXXII do Tempo 
Comum 

2 Mac 7, 1-2. 9-14
2 Tes 2, 16 – 3, 5

Lc 20, 27-38
ou Lc 20, 27. 34-38
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IMAGEM PEREGRINA DE NOSSA SENHORA  
DE FÁ TIMA A Imagem Peregrina despediu-se da 
nossa Paróquia na noite de quarta-feira, dia 30, sain-
do em procissão para a Igreja dos Jerónimos, onde 
neste Domingo termina a sua visita à Vigararia III, 
com uma missa celebrada pelo Cardeal Patriarca, D. 
Manuel Clemente, às 16h00. Vinda da Paróquia da 
Ajuda, a imagem chegou em procissão na noite 
de Sábado, dia 26, acompanhada por numerosos 
devotos e escoltada por grupos de escuteiros, con-
duzida pelo Pe. João Quintas, Vigário da Paróquia da 
Ajuda, com a participação do Pe. António Borges, 
Vigário da Paróquia de São Francisco Xavier. 
O Pe. Francisco Santos, Prior da Ajuda, aguardava a 
chegada da imagem na nossa Igreja Paroquial.
A imagem também foi acolhida à entrada da Igre-
ja pelo Prior de São Francisco Xavier, Cónego José 
Manuel Ferreira, que se integrou na procissão. Um 
primeiro Terço, orientado por representantes de vá-
rios grupos da Paróquia, foi o primeiro acto da visita. 
No Domingo, o Terço foi igualmente rezado diante 
da Imagem Peregrina, antes da Missa das 18h30. 
Na segunda-feira de manhã, a Imagem foi trans-
portada para a Igreja da Sagrada Família, em 
Caselas, que nesse dia abriu as portas até às 22h00 
para acolher os fiéis devotos, que animaram vá-
rias actividades. Na terça-feira, dia do regresso 
da Imagem à Igreja Paroquial, foram recitados três 
Terços comunitários, além da recitação individual 
ou espontânea: às 17h30, as crianças da Catequese 
tiveram uma aula diferente, rezando o terço, acom-
panhado por música; às 18h30 foi rezado o terço ha-
bitual e às 21h30 foi a vez de o grupo que dinamiza 
o Terço dos Homens (no dia 13 de cada mês) recitar 
o terço às 21h30. Tanto na terça como na quarta-
-feira, a Igreja esteve aberta para acolher quem quis 
estar a rezar junto da Imagem Peregrina. Na quarta-
-feira, último dia, foi recitado o terço comunitário
às 18h30 e ao fim da noite, pelas 21h30, teve início
a procissão que levou a Imagem até à Paróquia de
Santa Maria de Belém, último ponto da visita à Vi-
gararia III. 
REUNIÕES SOBRE MATRIMÓNIO  Em Novembro 
inicia-se uma série de reuniões mensais abordando
vários temas sobre o Matrimónio, destinadas a casais 

PA R Ó Q U I A

«Quero hoje comer em tua casa. Não ouves que bato à 
porta?» – Abre. As lágrimas que Jesus chorará por mim, 

só por demorar em abrir. 
Acontecerá por vezes e por minha culpa 

que aquilo que o Senhor tem para me dizer 
não seja de agradável sabor…

D. Manuel Martins, In “Partilhar é bom”

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Lc 19, 1-10

Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e come-
çou a atravessar a cidade. Vivia ali um homem 
rico chamado Zaqueu, que era chefe de publi-
canos. Procurava ver quem era Jesus, mas, devi-
do à multidão, não podia vê-l’O, porque era de 
pequena estatura. Então correu mais à frente e 
subiu a um sicómoro, para ver Jesus, que havia 
de passar por ali. Quando Jesus chegou ao local, 
olhou para cima e disse-lhe: «Zaqueu, desce de-
pressa, que Eu hoje devo ficar em tua casa». Ele 
desceu rapidamente e recebeu Jesus com ale-
gria. Ao verem isto, todos murmuravam, dizen-
do: «Foi hospedar-Se em casa dum pecador». 
Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, 
dizendo: «Senhor, vou dar aos pobres metade 
dos meus bens e, se causei qualquer prejuízo 
a alguém, restituirei quatro vezes mais». Disse-
-lhe Jesus: «Hoje entrou a salvação nesta casa,
porque Zaqueu também é filho de Abraão. Com 
efeito, o Filho do homem veio procurar e salvar
o que estava perdido».

Sycamore Tree, Evelyn McPeters

com mais de 15 anos de casamento. As reuniões, às 
21h30 e com a duração de uma hora, realizam-se na 
Igreja Paroquial de SFXavier, sob orientação do casal 
Mi e Chico Cardoso. A primeira, a 7 de Novembro tem 
como tema “Matrimónio para a vida – Arranja-se ou 
deita-se fora?” As duas reuniões seguintes realizam-
-se a 12 de Dezembro (“Bases da Família/Vínculos fa-
miliares – Com ou sem telemóvel”) e a 16 de Janeiro  
(“A Família e o trabalho – Tudo tem o seu tempo de-
baixo do céu”). Outros temas e datas serão anuncia-
dos posteriormente. A ficha de inscrição para estes
encontros está disponível no Secretariado Paroquial.
OFERTÓRIOS Neste fim-de-semana, o primeiro de 
Novembro, os ofertórios das Missas destinam-se a
amortizar a dívida contraída com a construção da
Nova Igreja. Sede generosos, como sempre.
DINHEIROS PARA A IGREJA
Quiosque  64,00 €
Caixas  31,22 €



HOJE QUERO FICAR EM TUA CASA
P. Dennis Clark, In Catholic Exchange

Zaqueu era um dos homens mais ricos de Is-
rael. Ocupava o cargo de chefe dos cobradores 
de impostos, movia-se nos círculos mais in-
fluentes e tinha poder – muito poder. Era tam-
bém vigarista, colaborador do inimigo e alvo 
do ódio dos seus compatriotas.
Via-se como um homem de sucesso. Mas ines-
peradamente, no topo da carreira, apercebeu-
-se claramente que a sua vida não estava a re-
sultar. Tinha um vazio no coração e há muito 
que não sabia o que era a alegria. Percebeu, 
intuitivamente, que nunca mais seria feliz se 
continuasse no mesmo caminho.
Ao contrário de muitos de nós, Zaqueu sabia 
que tinha de mudar. Por isso, quando ouviu 
que Jesus ia passar pela cidade, abandonou 
toda a dignidade de homem conceituado e su-
biu a um sicómoro para se assegurar que veria 
este homem santo, que talvez lhe pudesse di-
zer como encontrar a alegria que faltava à sua 
vida. O resto é história. Jesus levantou a cabeça, 
olhou-o nos olhos e disse: “Deixa-Me ficar hoje 
em tua casa”. Jesus ficou e a vida de Zaqueu 
mudou para sempre quando finalmente en-
controu a alegria que há muito procurava.
A história tem um final feliz, e é importante 
que compreendamos porquê e como é que se 
chegou a esse desfecho. O ponto de viragem 
aconteceu antes de Jesus oferecer o seu con-
vite. Aconteceu quando Zaqueu reconheceu 
a sua infelicidade e decidiu fazer alguma coisa 
em relação a isso.
Em cada um de nós há lugares da vida que não 
funcionam, lugares mortos e sem alegria, mui-
tas vezes há anos e anos. E a razão dessa infeli-
cidade é porque persistimos em tentar acender 

SE REZAMOS, É PORQUE ACREDITAMOS QUE DEUS PODE E QUER 
TRANSFORMAR A REALIDADE
Papa Francisco, Audiência geral, Vaticano, 20.3.2019 

a luz de uma lâmpada enroscada numa tornei-
ra. Continuamos à procura da alegria onde ela 
não pode ser encontrada. 
Se nesses lugares ermos da nossa existência 
pudermos dizer a verdade autêntica que Za-
queu aprendeu a dizer, se conseguirmos ver 
que algo está errado e precisa de mudar, nesse 
momento escutaremos as palavras que Jesus 
nos tem dirigido, palavras que temos rejeita-
do com as seguranças ilusórias de que está 
tudo bem connosco. Ouviremo-L’o então dizer: 
«Hoje quero ficar em tua casa. Quero viver no 
íntimo da tua vida». E então, com o nosso «sim» 
a Ele, virá a cura, a transformação e a alegria.
Encare hoje a verdade, diga-a a si mesmo e a 
Deus, e deixe que a sua cura comece!

«Seja feita a vossa vontade». Antes do cuidado 
do mundo da parte do ser humano, há o cuida-
do incansável que Deus usa em relação ao ser 
humano e ao mundo. 
O pecador Zaqueu sobe a uma árvore porque 
quer ver Jesus, mas não sabe que, muito antes, 
Deus já Se tinha colocado à sua procura. Jesus, 
quando chega, diz-lhe: «Zaqueu, desce depres-
sa, porque hoje tenho de ficar em tua casa». E 
no fim declara: «O Filho do homem, com efeito, 
veio para procurar e salvar o que estava perdi-
do». Eis a vontade de Deus (…), incarnada em 
Jesus: procurar e salvar aquilo que está perdido. 
E nós, na oração, pedimos que a procura de 
Deus chegue a bom porto, que o seu desígnio 
universal de salvação se realize. Primeiro em 
cada um de nós, e depois em todo o mundo. 
Deus procura cada um de nós, pessoalmente. 
Não é ambíguo, não Se esconde por trás de 
enigmas, não planeou o futuro do mundo de 
maneira indecifrável. Ele é claro. 
S. Paulo, na Primeira Carta a Timóteo, escreve: 
«Deus quer que todos os homens sejam salvos 
e cheguem ao conhecimento da verdade». 
Deus, com o seu amor, bate à nossa porta do 
coração, para nos atrair a Ele. Deus está próxi-
mo de cada um de nós com o seu amor, para 
nos levar pela mão. (…)
O Pai-nosso, de facto, é a oração dos filhos que 
conhecem o coração do seu pai e estão certos 
do seu desígnio de amor. Ai de nós se, pronun-
ciando estas palavras, encolhêssemos os om-
bros em sinal de resignação perante um desti-
no que nos repugna e que não conseguiremos 
mudar. Pelo contrário, é uma oração plena de 

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 144 (145), 1-2.8-9.10-11.13cd-14 
REFRÃO: 
Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, 
meu Deus e meu Rei.

M. SHIELE, Cristo e o cobrador de impostos

ardente confiança em Deus, que quer para nós 
o bem, a vida, a salvação. Uma oração corajosa, 
combativa, porque no mundo há muitas reali-
dades que não estão segundo o plano de Deus. 
O cristão não acredita num “facto” inelutável. 
Não há nada de aleatório na fé dos cristãos: em 
vez disso há uma salvação que espera por se 
manifestar na vida de cada homem e mulher e 
de cumprir-se na eternidade. 
Se rezamos, é porque acreditamos que Deus 
pode e quer transformar a realidade, vencendo 
o mal com o bem. 
A este Deus faz sentido obedecer e abando-
nar-se, mesmo na hora da provação mais dura. 
Assim aconteceu com Jesus no jardim do Get-
sémani, quando experimentou a angústia e 
orou: «Pai, se queres, afasta de Mim este cáli-
ce! Todavia, não seja feita a minha, mas a tua 
vontade». 
Jesus está esmagado pelo mal do mundo, mas 
abandona-Se, confiante, ao oceano de amor 
da vontade do Pai. Também os mártires, na 
sua provação, não procuravam a morte, mas 
a ressurreição. Deus, por amor, pode levar-nos 
a caminhar por trilhos difíceis, a experimentar 
feridas e espinhos dolorosos, mas nunca nos 
abandonará. Estará sempre ao nosso lado, 
dentro de nós. Para um crente, esta, mais do 
que uma esperança, é uma certeza: Deus está 
connosco. A mesma que reencontramos na-
quela parábola do Evangelho de Lucas dedi-
cada à necessidade de orar sempre. Diz Jesus: 
«Deus não fará justiça aos seus eleitos, que gri-
tam dia e noite a Ele? Far-lhes-á esperar muito? 
Eu digo-vos que lhes fará justiça prontamente.


