
 

 

Deus renova todas 

as coisas 

Eu tive um sonho.  

Sonhei que os rios já não estavam poluídos, e as 

suas águas eram puras e cristalinas.  

Sonhei que. em vez de grandes prédios havia 

relvados e jardins com as mais lindas flores. 

Sonhei que os progressos da ciência dominaram 

as forças da natureza causadoras de tragédias. 

Sonhei que os acordos de paz deixaram de ser 

esquecidos e todas as nações viviam em paz.  

Sonhei que todas as pessoas tinham pão para 

comer e já não havia fome no mundo. 

Sonhei que todas as pessoas eram respeitadas, 

qualquer que fosse a sua raça ou a cor da pele. 

Sonhei que os cidadãos eram uma comunidade, 

onde se sentia a fraternidade e o amor. 

Sonhei que nas famílias. esposos e filhos eram 

felizes e dialogavam, escutando-se com carinho.  

Sonhei que não havia idosos a sofrer de solidão, 

nem crianças a serem exploradas e maltratadas. 

Sonhei que os cristãos não eram vítimas de 

perseguição em nenhum lugar do mundo.. 

Eu tive um sonho. Será que o meu sonho é o 

mesmo de Deus? 



Leitura: 2 Tes 3, 7 - 12 

Leitura da Segunda Epístola do 

apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses

Irmãos: 

Vós sabeis como deveis imitar-nos, porque enquanto vivemos no meio de 

vós, não vivemos desordenadamente nem comemos a comida de ninguém. 

Trabalhámos muito, com esforço e fadiga, para que nenhum de vós tivesse 

que nos sustentar. 

Nós até tínhamos direito a ser alimentados por vós, mas quisemos dar o 

exemplo para que vós o seguísseis. Quando ainda estávamos convosco, já 

vos dávamos esta ordem: quem não quer trabalhar, também não deve 

comer. 

Ouvimos dizer que alguns de vós não querem trabalhar, e ocupam o tempo 

em coisas sem importância. A esses ordenamos e recomendamos, em 

nome do Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente para 

ganharem a comida que comem. 

Evangelho: Lc 21, 5 - 19 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
Naquele tempo, alguns discípulos comentavam como o templo era belo e 

grandioso. Jesus disse-lhes: 

- Dias virão em que, de tudo o que estais a ver, não ficará pedra sobre 

pedra. Tudo será destruído. 

Eles perguntaram-Lhe: 

- Mestre, quando será tudo isto? Que sinal haverá de que está para 

acontecer? 

Respondeu Jesus: 

- Ninguém o sabe. Muitos virão em meu nome e dirão: “sou eu” e 

também: “o tempo está próximo”. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de 

guerras e revoltas, não tenhais medo. Haverá acontecimentos espantosos e 

grandes sinais no Céu, e também grandes revoltas entre os povos e países. 

- Mas, antes de tudo, vós próprios sereis presos e perseguidos. Então tereis 

oportunidade de dar testemunho. Não vos desespereis; eu vos darei 

sabedoria e palavras para vos defenderdes. Causarão a morte a alguns de 

vós, e muitos vos odiarão por causa do meu nome. Mas não perdereis a 

vossa recompensa: pela vossa persistência salvareis as vossas almas. 



 
 

 

______________ é a escola onde se 

estuda para ser padre. 

Antes de _________, Jesus disse aos 

discípulos que queria que eles 

continuassem a sua Igreja na terra. 

Deixou-lhes a Eucarístia e disse: ”Fazei 

isto em memória de __________” 

Jesus deu a São ________ a Missão de 

guiar a Igreja. Desde o tempo de São 

Pedro até _________, o ________ 

continua a guiar a Igreja, como Jesus 

pediu. 

Para que continue a haver _______ e _____________, é necessário que 

existam muitos __________. 

Por isso , os seminários são muito _________, e é preciso que muitos 

_________, em todo o __________, queiram ser padres. 

 

IMPORTANTES                       MORRER                        PAPA                      PADRES 

SEMINÁRIO                             PEDRO                           MIM                      RAPAZES 

EUCARÍSTIA                           IGREJA                         MUNDO                    AGORA 

 

 
ESTA SEMANA, PODES LER COM ATENÇÃO O TEXTO DA PRIMEIRA 

PÁGINA DOS XAVIERINHOS, E PEDIR A DEUS QUE AS PESSOAS SE 

TORNEM MELHORES, PARA QUE ESTE SONHO SE TORNE REALIDADE. 

PARA QUE TODO O MUNDO SE TORNE MELHOR, CADA UM DE NÓS 

TAMBÉM TEM QUE MELHORAR. O QUE É QUE TU VAIS MELHORAR 

NESTA SEMANA? 



 

 

A Paróquia de São Francisco 

Xavier terá este ano mais uma 

Quermesse de Natal para juntar 

dinheiro para pagamento das 

despesas com a construção da 

nossa igreja . 

Vai decorrer entre os dias 30 de 

Novembro e 15 de Dezembro no 

espaço polivalente da igreja 

paroquial. 

A abertura, no próximo dia 30 às 

17h00, será presidida pelo nosso 

Prior, Cónego José Manuel Santos 

Ferreira, e no dia de encerramento, 

a 15 de Dezembro pelas 17h00, 

realizar-se-á o sorteio das rifas. 

Mantendo um hábito que passou a 

marcar o calendário festivo da 

nossa vida comunitária, o grupo de 

voluntários que está a preparar o 

evento vem pedir a colaboração de 

todos os Paroquianos. 

A Quermesse constitui-se, à semelhança do acontecido até à data, com 

donativos de pessoas e de empresas dispostas a apoiar o evento. 

Pedimos, por isso, a participação de todos, quer visitando a Quermesse ao 

longo dos quinze dias em que estaremos a funcionar – também com serviço de 

lanches-, quer doando objectos e alimentos tais como chocolates, vinhos, 

queijos, azeite ou outros adequados a ofertas. 

Os produtos para doar deverão ser entregues na igreja paroquial, de preferência 

até dia 23 (mas também durante o evento), indicando que se destinam à 

Quermesse. 

Nas portas das Igrejas existem envelopes onde poderão colocar o vosso 

contributo (sobretudo para adquirir artigos para venda). 

Também nos poderão contactar através da responsável pelo grupo de 

voluntários, São Spencer Matoso (914 580 871). 

A comissão organizadora deixa a Todos o seu Muito Obrigado! Divulguem e 

apareçam. 



 



 

 

 

 


