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2 Tes 3, 7-12
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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, a decorrer 
entre os dias 30 de Novembro e 15 de Dezembro 
no espaço polivalente da igreja paroquial. A abertu-
ra, 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 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 acon-
tecido até à data, com donativos de pessoas e de 
empresas dispostas a apoiar o evento. Apelamos, 
por isso, à vossa participação, quer comparecen-
do 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 ofer-
tas. 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 atra-
vés da responsável pelo grupo de voluntários, São 
Spencer Matoso (914 580 871).
À entrada das Igrejas há sobrescritos em que podem 
colocar os vossos donativos em dinheiro para com-
prar artigos a vender na Quermesse.
A comissão organizadora deixa a Todos o seu Muito 
Obrigado! Divulguem e apareçam.
CATEQUESE  As crianças da Catequese têm neste 
no Domingo na Missa das 18h30, a Festa da Entrega 
da Bíblia (4º Catecismo). No próximo Domingo, na 
Missas das 12h15, realiza-se a Festa da Entrega da 
Sagrada Família (1º e 2º Catecismo).
CONFERÊNCIA VICENTINA Neste fim-de-sema-
na, 16-17 de Novembro, realiza-se o habitual peditó-
rio 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
Quiosque – 42,35 €
Caixas – 32,66 €

PA R Ó Q U I A

O Evangelho guia-nos ao longo das cordilheiras da história: 
de um lado, a vertente sombria da violência, o coração de treva 

que destrói; do outro, a vertente da ternura que salva: 
nem um cabelo da vossa cabeça será perdido. 
O Evangelho não antecipa as coisas últimas, 

revela o sentido último das coisas. 
Após cada crise anuncia um ponto de ruptura, uma inversão 
para novos horizontes, que abre uma brecha de esperança. 

Virão guerras e atentados, revoluções e desilusões cruéis, ânsias 
e medos, mas vós levantai a cabeça, erguei-vos de novo.
Homem e natureza podem libertar todo o seu potencial 

destrutivo, todavia não podem nada contra o amor. 
Diante da ternura de Deus são impotentes. No caos da história, 

o seu olhar está fixo em mim. Ele é o guardião enamorado  
de todo o meu fragmento mais pequeno.

Ermes Ronchi, In Avvenire

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Lc 21, 5-19

Naquele tempo, comentavam alguns que o 
templo estava ornado com belas pedras e pie-
dosas ofertas. 
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 sucederá isto? Que sinal have-
rá de que está para acontecer?». 
Jesus respondeu: «Tende cuidado; não vos dei-
xeis enganar, pois muitos virão em meu nome e 
dirão: ‘Sou eu’; e ainda: ‘O tempo está próximo’. 
Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras 
e revoltas, não vos alarmeis: é preciso que estas 
coisas aconteçam primeiro, mas não será logo 
o fim». 
Disse-lhes ainda: «Há-de erguer-se povo contra 
povo e reino contra reino. Haverá grandes ter-
ramotos e, em diversos lugares, fomes e epide-
mias. Haverá fenómenos espantosos e grandes 
sinais no céu. Mas antes de tudo isto, deitar-vos-
-ão as mãos e hão-de perseguir-vos, entregan-
do-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-
-vos à presença de reis e governadores, por 
causa do meu nome. Assim tereis ocasião de 
dar testemunho. Tende presente em vossos co-
rações que não deveis preparar a vossa defesa. 
Eu vos darei língua e sabedoria a que nenhum 
dos vossos adversários poderá resistir ou con-
tradizer. Sereis entregues até pelos vossos pais, 
irmãos, parentes e amigos. Causarão a morte a 
alguns de vós e todos vos odiarão por causa do 
meu nome; mas nenhum cabelo da vossa cabe-
ça se perderá. Pela vossa perseverança salvareis 
as vossas almas».

Christ and the Apostles in the Tempest, Jan Brueghel the Elder

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 97 (98), 5-9
REFRÃO: 
O Senhor virá governar com justiça.



PELA VOSSA PERSEVERANÇA 
SALVAREIS AS VOSSAS ALMAS
Ermes Ronchi, In L’Osservatore Romano

A ESPERANÇA CRISTÃ: FORÇA DOS MÁRTIRES
Papa Francisco, 28 de junho de 2017

A fé manifesta-se em três passos: tenho neces-
sidade, fio-me, confio-me. E acredita que no 
tempo da tempestade, Deus não está noutro 
lugar, está no reflexo mais profundo das tuas 
lágrimas, a fazer de dique aos teus medos. 
Deus está presente, não como tu quererias, 
mas como Ele quer. Está presente, mas ao seu 
modo: não age no meu lugar mas juntamente 
comigo, não para me isentar da tempestade 
mas para me dar força dentro da tempestade. 
Fazendo apelo à perseverança, à resistência, a 
não deixar cair os braços, a voltar a agarrar nos 
remos e no balde para esvaziar a água. «Eram 
perseverantes», diz Lucas ao descrever os após-
tolos após a ascensão de Jesus (Actos 1, 14), e 
a perseverança é virtude humilde, sem efeitos 
especiais cinematográficos, não está sob os 
projectores, mas é cimento da comunidade. 
Mesmo a primeira comunidade cristã de Jeru-
salém é narrada com este adjectivo colocado 
ao início, como uma placa indicadora, um sinal 
na estrada: «Eram perseverantes no ensina-
mento dos apóstolos e na comunhão, no partir 
o pão e na oração» (Actos 2, 42). A perseve-
rança não é clamorosa, não arranca aplausos, 
mas é a virtude sólida que faz avançar a barca 
da comunidade. Quando, como os doze, não 
te rendes, mas continuas a remar e a lutar, as 
mãos no leme, os olhos a perscrutar a margem, 
e fazes tudo o que deves fazer, então encontra-
-l’O no coração da tempestade. E faz-se dique e 
fronteira para o teu medo. Fé nua é perseverar, 
inclusive na borrasca, certo de que Deus está 
na minha barca, que cruza o seu respiro com o 
meu, a sua rota com a minha. Talvez adormeci-
do. Talvez mudo. Mas se fala é por amor, se cala 
é também por amor.

Quando, no Evangelho, Jesus convida os dis-
cípulos à missão, não os ilude com miragens 
de sucesso fácil; ao contrário, adverte-os clara-
mente que o anúncio do Reino de Deus com-
porta sempre uma oposição. 
E usa uma expressão extrema: “Sereis odiados 
de todos por causa do meu nome”. 
Os cristãos amam, mas nem sempre são ama-
dos. Jesus coloca-nos imediatamente diante 
desta realidade: numa medida mais ou menos 
forte, a confissão da fé ocorre num clima de 
hostilidade. Portanto, os cristãos são homens e 
mulheres “contracorrente”. 

S. Sebastião, Michael van Coxie

É normal: dado que o mundo está marcado 
pelo pecado, que se manifesta em várias for-
mas de egoísmo e de injustiça, quem segue 
Cristo caminha em direcção contrária. 
E a primeira indicação é a pobreza. 
Quando Jesus envia os seus em missão, pare-
ce que presta mais atenção ao “despojá-los” do 
que ao “vesti-los”! 
O cristão percorre o seu itinerário neste mundo 
com o que é essencial para o caminho, porém 
com o coração cheio de amor. 
A verdadeira derrota para ele ou para ela é 
cair na tentação da vingança e da violência, 
respondendo ao mal com o mal. Jesus diz-
-nos: «Eu envio-vos como ovelhas no meio de 
lobos». Por conseguinte, sem fauces, garras e 
armas. Pelo contrário, o cristão deverá ser pru-
dente, por vezes inclusive astuto. Mas nunca 
deve ceder à violência. 
A única força do cristão é o Evangelho. 
Nos momentos de dificuldade, devemos acre-
ditar que Jesus está diante de nós, e não deixa 
de acompanhar os seus discípulos. 
A perseguição não é uma contradição ao Evan-
gelho, mas faz parte dele: se perseguiram o 
nosso Mestre, como podemos esperar ser dis-
pensados da luta? 
Porém, no meio do turbilhão, o cristão não 
deve perder a esperança, pensando que foi 
abandonado. Jesus tranquiliza os seus dizen-
do: «Até os cabelos da vossa cabeça estão to-
dos contados». É como dizer que nenhum dos 
sofrimentos do homem, nem sequer os mais 
insignificantes e escondidos, são invisíveis aos 
olhos de Deus. 

De facto, há no meio de nós Alguém que é 
mais forte do que o mal, mais forte do que as 
máfias, do que as tramas obscuras, de quem se 
beneficia com as desgraças dos desesperados, 
de quem esmaga os outros com prepotência... 
Alguém que desde sempre ouve a voz do san-
gue de Abel que grita da terra. 
Portanto, os cristãos devem deixar-se en-
contrar sempre “do outro lado” do mundo, o 
escolhido por Deus: não perseguidores, mas 
perseguidos; não arrogantes, mas mansos; não 
vendedores de fumaça, mas submetidos à ver-
dade; não impostores, mas honestos.
Esta fidelidade ao estilo de Jesus até à morte, 
será chamada pelos primeiros cristãos com um 
nome belíssimo: “martírio”, que significa “teste-
munho”. Os mártires não vivem para si mes-
mos, não combatem para afirmar as próprias 
ideias, e aceitam ter que morrer somente por 
fidelidade ao Evangelho. 
O martírio não é nem sequer o ideal supremo 
da vida cristã, porque acima dele há a caridade, 
ou seja, o amor a Deus e ao próximo. Explica-
-o muito bem o apóstolo Paulo no hino à ca-
ridade: «Ainda que distribuísse todos os meus 
bens em sustento dos pobres, e ainda que en-
tregasse o meu corpo para ser queimado, se 
não tiver caridade, de nada valeria». 

Por vezes, lendo as histórias de muitos mártires 
de ontem e de hoje ficamos surpreendidos pe-
rante a determinação com a qual enfrentaram 
a provação. Esta força é sinal da grande espe-
rança que os animava: a esperança certa de 
que nada e ninguém os podia separar do amor 
de Deus que nos foi doado em Jesus Cristo.


