
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
SEGUNDA

S. Martinho de Tours, bispo
Sab 1, 1-7
Lc 17, 1-6

TERÇA
S. Josafat, bispo e mártir 

Sab 2, 23 – 3, 9
Lc 17, 7-10 

QUARTA 
Sab 6, 1-11

Lc 17, 11-19 
QUINTA 

Sab 7, 22 – 8, 1
Lc 17, 20-25 

SEXTA 
S. Alberto Magno, bispo 

e doutor da Igreja 
Sab 13, 1-9

Lc 17, 26-37  
SÁBADO 

S. Margarida da Escócia e 
S. Gertrudes, virgem 

Sab 18, 14-16 – 19, 6-9
Lc 18, 1-8 

PRÓXIMO DOMINGO 
Domingo XXXIII 

do Tempo Comum 
Mal 3, 19-20a

2 Tes 3, 7-12
Lc 21, 5-19
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QUERMESSE DE NATAL  A Paróquia de São Fran-
cisco Xavier terá este ano mais uma Quermesse de 
Natal com vista à angariação de fundos.
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 presidi-
da pelo nosso Prior, Cónego José Manuel Santos Fer-
reira, 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 calen-
dário 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 aconte-
cido até à data, com donativos de pessoas e de em-
presas dispostas a apoiar o evento. 
Apelamos, por isso, à vossa participação, quer com-
parecendo ao longo dos quinze dias em que estare-
mos a funcionar - também com serviço de lanches-, 
quer doando objectos e alimentos tais como cho-
colates, vinhos, queijos, azeite ou outros adequados 
a ofertas. 
Os produtos para doar deverão ser entregues na 
igreja paroquial, de preferência até dia 23 (mas tam-
bém durante o evento), indicando que se destinam 
à Quermesse. 
Também nos poderão contactar através da respon-
sável pelo grupo de voluntários, São Spencer Mato-
so (914 580 871). 
A comissão organizadora deixa a Todos o seu Muito 
Obrigado! Divulguem e apareçam.

TERÇO DOS HOMENS   Na próxima quarta-feira, 
dia 13 de Novembro, realiza-se mais um Terço dos 
Homens, a partir das 21h15 na Igreja Paroquial.
Esta iniciativa de um grupo de Homens de Schoenst-
tat, que se realiza no dia 13 de cada mês, responde 
ao pedido de Nossa Senhora em Fátima e testemu-
nha a nossa Fé.
Venham e participem.

CONFERÊNCIA VICENTINA No próximo fim-de-
-semana, 16-17 de Novembro, realiza-se o habitual 
peditório no final das Missas para a Conferência Vi-
centina.

PA R Ó Q U I A

Por todos os que morrem sós mortos de medo
sem encontrar na lama das palavras

um sopro de Páscoa
ou a esperança da vida após a morte

ensina-nos a arte de bem viver
a nós que acreditamos mais na morte que na vida

Tu que és o Deus dos vivos
e ressuscitaste o teu Filho dos infernos

não nos retires a luz que faz viver nem o calor dos afectos
em que reconhecemos a tua presença

isto Te pedimos pelo amor de Jesus Cristo
e pelo amor que o Espírito derramou no nosso coração.

Fr. José Augusto Mourão, OP

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Lc 20, 27.34-38 (forma breve)

Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus al-
guns saduceus – que negam a ressurreição – e 
começaram a interrogá-l’O. Disse-lhes Jesus: Os 
filhos deste mundo casam-se e dão-se em casa-
mento. Mas aqueles que forem dignos de tomar 
parte na vida futura e na ressurreição dos mor-
tos, nem se casam nem se dão em casamen-
to. Na verdade, já não podem morrer, pois são 
como os Anjos, e, porque nasceram da ressurrei-
ção, são filhos de Deus. E que os mortos ressus-
citam, até Moisés o deu a entender no episódio 
da sarça ardente, quando chama ao Senhor ‘o 
Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de 
Jacob’. Não é um Deus de mortos, mas de vivos, 
porque para Ele todos estão vivos»

Para Deus, todos estão vivos
Os saduceus tinham esquecido que o casamen-
to é também, e antes de tudo, uma questão de 
amor. Os nossos amores humanos, desta terra, 
não podem morrer: eles são a imagem de Deus, 
são o que em nós existe à imagem de Deus; eles 
atravessam a morte; nós os reencontraremos 
transfigurados na outra margem.
Marie-Noëlle Thabut, Conferência Episcopal Francesa

Fresco na Igreja de Chora

Ajudem as Vicentinas a ajudar quem mais precisa de 
ajuda na nossa Paróquia. Bem-hajam.

DINHEIROS PARA A IGREJA
Ofertórios fim-de-semana  836,68 €
Quiosque  63,31 €
Caixas  67,23 €

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 16 (17), 1.5-6.8b.15 (R. cf. 15b)
REFRÃO: 
Senhor, ficarei saciado, quando surgir a vossa glória.



PORQUE BUSCAIS O VIVENTE ENTRE OS MORTOS
Papa Francisco, 20 de Abril de 2019

As mulheres vão ao túmulo levando os aromas, 
mas temem que a viagem seja inútil, porque 
uma grande pedra bloqueia a entrada do se-
pulcro. O caminho daquelas mulheres é tam-
bém o nosso caminho; lembra o caminho da 
salvação. Nele, parece que tudo se vai estilhaçar 
contra uma pedra: a beleza da criação contra o 
drama do pecado; a libertação da escravatu-
ra contra a infidelidade à Aliança; as promes-
sas dos profetas contra a triste indiferença do 
povo. O mesmo se passa na história da Igreja 
e na história de cada um de nós: parece que 
os passos dados nunca levem à meta. E assim 
pode insinuar-se a ideia de que a frustração da 
esperança seja a obscura lei da vida.
Hoje, porém, descobrimos que o nosso ca-
minho não é feito em vão, que não esbarra 
contra uma pedra tumular. Uma frase incita as 
mulheres e muda a história: «Porque buscais o 
Vivente entre os mortos?»porque pensais que 
tudo seja inútil, que ninguém possa remover 
as vossas pedras? Porque cedeis à resignação 
e ao fracasso? Deus remove as pedras mais 
duras, contra as quais vão embater esperanças 
e expectativas: a morte, o pecado, o medo, o 
mundanismo. A história humana não acaba 
frente a uma pedra sepulcral, já que hoje mes-
mo descobre a «pedra viva»: Jesus ressuscita-
do. Como Igreja, estamos fundados sobre Ele e, 
mesmo quando desfalecemos, mesmo quan-
do somos tentados a julgar tudo a partir dos 
nossos fracassos, Ele vem fazer novas todas as 
coisas, inverter as nossas decepções. Cada um 
é chamado a encontrar, no Vivente, Aquele que 
remove do coração as pedras mais pesadas. 
Perguntemo-nos, antes de mais nada: Qual é a 
minha pedra a ser removida, como se chama?
Muitas vezes, a esperança é obstruída pela pe-
dra da falta de confiança. Quando se dá espa-

ço à ideia de que tudo corre mal e que sem-
pre vai de mal a pior, resignados, chegamos a 
crer que a morte seja mais forte que a vida e 
tornamo-nos cínicos e sarcásticos, portadores 
de um desânimo doentio. Pedra sobre pedra, 
construímos dentro de nós um monumento à 
insatisfação, o sepulcro da esperança. Lamen-
tando-nos da vida, tornamos a vida dependen-
te das lamentações e espiritualmente doente. 
Insinua-se, assim, uma espécie de psicologia 
do sepulcro: tudo termina ali, sem esperança 
de sair vivo. Mas, eis que surge a pergunta de-
safiadora da Páscoa: Porque buscais o Vivente 
entre os mortos? O Senhor não habita na resig-
nação. Ressuscitou, não está lá; não O procures, 
onde nunca O encontrarás: não é Deus dos 
mortos, mas dos vivos.

Rembrandt

Há uma segunda pedra que, muitas vezes, fe-
cha o coração: a pedra do pecado. O pecado 
seduz, promete coisas fáceis e prontas, bem-
-estar e sucesso, mas, depois, dentro deixa 
solidão e morte. O pecado é procurar a vida 
entre os mortos, o sentido da vida nas coisas 
que passam. Porque buscais o Vivente entre os 
mortos? Porque não te decides a deixar aquele 
pecado que, como pedra à entrada do cora-
ção, impede à luz divina de entrar? Porque, aos 
lampejos cintilantes do dinheiro, da carreira, do 
orgulho e do prazer, não antepões Jesus, a luz 
verdadeira? Porque não dizes às vaidades mun-
danas que não é para elas que vives, mas para 
o Senhor da vida?
As mulheres que vão ao sepulcro de Jesus… 
À vista da pedra removida, sentem-se perple-
xas; ao ver os anjos, ficam «amedrontadas» e 
«voltam o rosto para o chão». Não têm a co-
ragem de levantar o olhar. Quantas vezes nos 
acontece o mesmo! Preferimos ficar encolhi-
dos nos nossos limites, escondidos nos nossos 
medos. É estranho! Porque o fazemos? Muitas 
vezes porque, no fechamento e na tristeza, so-
mos nós os protagonistas, porque é mais fácil 
ficarmos sozinhos nas celas escuras do coração 
do que abrir-nos ao Senhor. E, todavia, só Ele 
levanta. «Só conhecemos a nossa altura, quan-
do somos chamados a levantar-nos» (E. Dickin-
son, Nunca sabemos quão alto estamos nós). O 
Senhor chama-nos para nos levantarmos, res-
suscitarmos à sua Palavra, olharmos para o alto 
e crermos que estamos feitos para o Céu, não 
para a terra; para as alturas da vida, não para 
as torpezas da morte: Porque buscais o Vivente 
entre os mortos?
Porque buscais o Vivente entre os mortos? 
Aquelas mulheres tinham esquecido a espe-
rança, porque não recordavam as palavras de 

Jesus, a chamada que lhes fez na Galileia. Per-
dida a memória viva de Jesus, ficam a olhar o 
sepulcro. A fé precisa de voltar à Galileia, reavi-
var o primeiro amor com Jesus, a sua chamada: 
precisa de O recordar, ou seja – literalmente 
–, de voltar com o coração para Ele. Voltar a 
um amor vivo para com o Senhor é essencial; 
caso contrário, tem-se uma fé de museu, não 
a fé pascal. Mas Jesus não é um personagem 
do passado, é uma Pessoa vivente hoje; não Se 
conhece nos livros de história, encontra-Se na 
vida. Hoje, repassemos na memória o momen-
to em que Jesus nos chamou, quando venceu 
as nossas trevas, resistências, pecados, como 
nos tocou o coração com a sua Palavra.
Recordando Jesus, as mulheres deixam o se-
pulcro. A Páscoa ensina-nos que o crente se 
detém pouco no cemitério, porque é chamado 
a caminhar ao encontro do Vivente. Pergunte-
mo-nos: na vida, para onde caminho? Sucede 
às vezes que o nosso pensamento se dirija con-
tinua e exclusivamente para os nossos proble-
mas, que nunca faltam, e vamos ter com o Se-
nhor apenas para nos ajudar. Mas, deste modo, 
são as nossas necessidades que nos orientam, 
não Jesus. E continuamos a buscar o Viven-
te entre os mortos. E quantas vezes, mesmo 
depois de ter encontrado o Senhor, voltamos 
entre os mortos, repassando intimamente sau-
dades, remorsos, feridas e insatisfações, sem 
deixar que o Ressuscitado nos transforme! 
Queridos irmãos e irmãs, na vida demos o lugar 
central ao Vivente. Peçamos a graça de não nos 
deixarmos levar pela corrente, pelo mar dos 
problemas; a graça de não nos estilhaçarmos 
contra as pedras do pecado e os rochedos da 
desconfiança e do medo. Procuremo-l’O a Ele, 
em tudo e antes de tudo. Com Ele, ressuscita-
remos.


