
Naquele tempo, Jesus partiu com os seus 
discípulos para as povoações de Cesareia de 
Filipe. No caminho, fez-lhes esta pergunta: 
«Quem dizem os homens que Eu sou?». 
Eles responderam: «Uns dizem João Baptista; 
outros, Elias; e outros, um dos profetas». Jesus 
então perguntou-lhes: «E vós, quem dizeis que 
Eu sou?». 
Pedro tomou a palavra e respondeu: «Tu és o 
Messias». 

Ordenou-lhes então severamente que não 
falassem d’Ele a ninguém. Depois, começou a 
ensinar-lhes que o Filho do homem tinha de 
sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, 
pelos sumos sacerdotes e pelos escribas; de 
ser morto e ressuscitar três dias depois. E Jesus 
dizia-lhes claramente estas coisas. 

Então, Pedro tomou-O à parte e começou a 
contestá-l’O. 
Mas Jesus, voltando-Se e olhando para os 
discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: «Vai-te, 
Satanás, porque não compreendes as coisas 
de Deus, mas só as dos homens». 
E, chamando a multidão com os seus 
discípulos, disse-lhes: «Se alguém quiser 
seguir-Me, renuncie a si mesmo, tome a sua 
cruz e siga-Me. Na verdade, quem quiser salvar 
a sua vida perdê-la-á; mas quem perder a vida, 
por causa de Mim e do Evangelho, salvá-la-á».
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EVANGELHO DESTE DOMINGO
MC 8, 27-35

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo  114 (116), 1-2.3-4.5-6.8-9 
REFRÃO: 
Andarei na presença do Senhor  
sobre a terra dos vivos.

CONTRIBUTOS   Podem ser feitos directa- 
men te para a seguinte conta bancária:  
SANTANDER PT50 0018 0003 4942 2140 020 06

CATEQUESE   As inscrições para a Catequese 
já estão abertas. A ficha pode ser descarregada 
no site da Paróquia. Também pode ser obtida 
em papel no Secretariado Paroquial.
Depois de devidamente preenchida, deve 
ser enviada por email para catequese@
paroquiasfxavier.org ou entregue em papel no 
Secretariado.
Os horários e data de início serão anunciados 
mais tarde.

TERÇO DOS HOMENS   Na próxima segun-
da-feira, dia 13 de Setembro, decorre na Igreja 
Paroquial, a partir das 21h15, mais um Terço 
dos Homens, com as medidas de precaução 
necessárias, nomeadamente o uso obrigatório 
de máscara e o distanciamento social.
Esta iniciativa de um grupo de Homens de 
Schoensttat, que se realiza no dia 13 de cada 
mês, responde ao pedido de Nossa Senhora 
em Fátima e testemunha a nossa Fé.

NOVOS HORÁRIOS DAS MISSAS
Os Horários das Missas na Paróquia de São 
Francisco Xavier vão ser alterados a partir de 26 
de Setembro, inclusive.
Os novos horários são os seguintes:
SÁBADO
18H30
DOMINGO
10H30 - Igreja de Caselas
12h15 - Igreja Paroquial
18h30 - Igreja Paroquial
3ª A 6 FEIRA
18h30 - Igreja Paroquial

DOMINGO Domingo XXIV do 
Tempo Comum. Is 50, 5-9a; Mc 8, 
27-35   
SEGUNDA-FEIRA S. João 
Crisóstomo, bispo e doutor da 
Igreja. 1 Tim 2, 1-8; Lc 7, 1-10
TERÇA-FEIRA Festa de Exaltação 
da Santa Cruz. Num 21, 4b-9 ou 
Filip 2, 6-11; Jo 3, 13-17   
QUARTA-FEIRA Virgem Santa 
Maria das Dores. 1 Tim 3, 14-16;  
Jo 19, 25-27 ou Lc 2, 33-35  
QUINTA-FEIRA. S. Cornélio, 
papa, e S. Cipriano, bispo, mártires. 
1 Tim 4, 12-16; Lc 7, 36-50   
SEXTA-FEIRA S. Roberto 
Belarmino, bispo e doutor da 
Igreja, S. Hildegarda de Bingen, 
virgem e doutora da Igreja. 
1 Tim 6, 2c-12; Lc 8, 1-3  
SÁBADO 1 Tim 6, 13-16; 
Lc 8, 4-15  
PRÓXIMO DOMINGO 
Domingo XXV do Tempo Comum. 
Sab 2, 12. 17-20; 
Tg 3, 16 – 4, 3; Mc 9, 30-37

12 Setembro 2021

O que é que te aconteceu quando  
me encontraste?
Aqui cada um é chamado a dar a sua 
resposta. Cada um deve fechar todos  
os livros e catecismos, e abrir a vida.
Jesus ensinava com as perguntas, com elas 
educava para a fé. As perguntas, palavras 
tão humanas, que abrem caminhos  
e não encerram em espaços fechados.
Jesus estimulava a mente das pessoas  
para as impelir a caminhar dentro de si  
e a transformar a sua vida. 
Também eu faço a minha profissão de fé, 
com as palavras mais belas que tenho: 
Tu és o melhor da minha vida. És para mim 
o que a Primavera é para as flores, 
o que o vento é para a borrasca.
ERMES RONCHI 

J. Kirk Richards, Porque choras?
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NOVO VIGÁRIO PAROQUIAL É MUITO BOM RECOMEÇAR! 
Cónego  José Manuel dos Santos Ferreira

NASCER DO ESPÍRITO
Papa Francisco,  20 Abril 2020

O Pe. Miguel Pereira, até agora Pároco de São Pedro 
em Alcântara, foi nomeado vigário paroquial de São 
Francisco Xavier e de Santa Maria de Belém, por 
decreto do Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel 
Clemente, datado de 16 de Julho.
O Pe. António Borges, que há dois anos era vigário pa-
roquial de São Francisco Xavier e de Santa Maria de 
Belém, foi nomeado prior de São Pedro em Alcântara, 
tomando posse a 19 de Setembro, na Missa das 10h30 
naquela paróquia. 
A posse é conferida pelo Cardeal-Patriarca, D. Manuel 
Clemente.
O Pe. Miguel Jorge Correia Ferreira Pereira nasceu em 
18 de Abril de 1985 em Atouguia da Baleia e foi orde-
nado sacerdote a 27 de Junho de 2010 no Mosteiro 
dos Jerónimos pelo então Cardeal-Patriarca D. José 
Policarpo. 
Em Julho desse mesmo ano foi nomeado vigário pa-
roquial das paróquias de Caldas da Rainha e do Coto, 
onde permaneceu até Julho de 2014. 
Em 2010 e 2011 foi igualmente vigário paroquial de 
São Gregório.
A 16 de Julho de 2014 foi nomeado pároco de São 
Pedro em Alcântara, Lisboa, tomando posse a 14 de 
Setembro desse ano, mantendo-se nessas funções 
até agora.
O Pe. Miguel Pereira tem o Mestrado Integrado em 
Teologia pela Universidade Católica Portuguesa e foi o 
Coordenador da edição do Livro a Teologia do Corpo, 
do Papa João Paulo II, lançado pela Aletheia Editores 
em Novembro de 2011.
É apresentado à comunidade a 19 de Setembro, na 
Missa das 19h00..

Ser cristão não é apenas cumprir os Mandamentos: 
eles devem ser cumpridos, é verdade; mas se parares 
aqui, não serás um bom cristão. Ser cristão é deixar o 
Espírito entrar em ti e levar-te para onde Ele quiser. 
Na nossa vida cristã muitas vezes paramos como 
Nicodemos, antes do “portanto”, não sabemos que 
passo dar, não sabemos como o fazer ou não temos 
a confiança em Deus para dar este passo e deixar o 
Espírito entrar. Nascer de novo é deixar o Espírito 
entrar em nós e que seja o Espírito a guiar-me e não 
eu, e assim: livre, com esta liberdade do Espírito que 
nunca saberás onde irás parar.
Os Apóstolos, que estavam no Cenáculo quando 
desceu o Espírito, saíram para pregar com coragem, 
com audácia (cf. At 2, 1-13)... não sabiam que isto 
teria acontecido; e fizeram-no porque o Espírito os 
guiava. O cristão nunca deve limitar-se apenas ao 
cumprimento dos Mandamentos: é preciso cumpri-
los, mas ir além, rumo a este novo nascimento, que é o 
nascimento no Espírito, que dá a liberdade do Espírito.
Diante das dificuldades, perante uma porta fechada, 
quando não sabem como avançar, vão ao encontro 
do Senhor, abrem o coração e o Espírito desce e 
concede-lhes o que precisam e eles saem para pregar 
com coragem, e vão em frente. Isto significa nascer 
do Espírito, sem parar no “portanto”, no “portanto” 
das coisas que sempre fiz, no “portanto” depois 
dos Mandamentos, no “portanto” após os hábitos 
religiosos: não! Isto é nascer de novo. E como nos 
preparamos para nascer de novo? Através da oração. 
É a oração que abre a porta ao Espírito e nos dá esta 
liberdade, esta franqueza, esta coragem do Espírito 
Santo. E nunca saberás para onde isto te levará. Mas 
é o Espírito!

Nas paróquias, como em toda a Igreja, não 
há férias de Deus, mas há algumas activida-
des que param na altura das férias e reco-
meçam no final de Setembro, inícios de Ou-
tubro, como é o caso da Catequese, e outras 
actividades. 

Por isso, sentimos que estamos a recomeçar, 
e é muito bom recomeçar!

Neste recomeço, quero desafiar os meus 
caros paroquianos de São Francisco Xavier 
sobretudo em três âmbitos.

- Para quem tenha alguma disponibilida-
de nas manhãs dos dias de semana, dar 
uma manhã (ou algumas horas durante a 
manhã) para garantir um serviço de aco-
lhimento na Igreja Paroquial, para que seja 
possível a quem quiser, vir rezar ou tratar de 
algum assunto no Secretariado. 

- Para quem tenha disponibilidade nas ho-
ras das Missas, oferecer-se como leitor, aos 
domingos ou nos dias de semana.

- E, para todos, sem excepção, ser mais ge-
neroso nos ofertórios das Missas, sobretudo 
do primeiro domingo de cada mês. 
Como todos sabem, os ofertórios das Mis-
sas dos primeiros domingos destinam-se a 
amortizar a dívida contraída com a constru-
ção da Nova Igreja. 

E não escondo que, com o fim das morató-
rias, o quadro financeiro não é bom. Tere-
mos folga para alguns meses decorrente do 
nosso saldo bancário.

Contudo as nossas receitas não cobrem as 
despesas totais + amortização.  Precisamos, 
em média, de mais 4.000€ por mês.

Para além de retomarmos a quermesse e o 
arraial, assim o esperamos, será necessária 
uma generosidade.
 acrescida por parte dos paroquianos. Estou 
certo de que não faltará.

Em muitos outros âmbitos poderemos me-
lhorar, e falaremos deles mais tarde, mas, 
para já, peço o vosso grande empenho nes-
tes.

Entretanto, assinalo o já próximo início da 
presença e serviço sacerdotal do Sr. Pe. Mi-
guel Pereira como Vigário Paroquial da Pa-
róquia de São Francisco Xavier e de Santa 
Maria de Belém. 

A sua vinda será certamente um grande 
dom de Deus para todos. Estará presente 
pela primeira vez na Missa do próximo dia 
19, domingo, às 19h00, em que terei a gran-
de alegria de o apresentar à Paróquia.

Aproveito também para agradecer a gran-
de disponibilidade com que o Sr. Pe. An-
tónio Borges da Silva exerceu este mesmo 
serviço sacerdotal entre nós, desejando-lhe 
as melhores bênçãos de Deus no ministério 
de Pároco da Paróquia de S. Pedro em Al-
cântara, que em breve começará a exercer.

Peço a intercessão de Nossa Senhora e tam-
bém de São Francisco Xavier, para que sai-
bamos responder aos grandes desafios que 
o novo ano nos vai trazer, e corresponder às 
graças sempre maiores que Deus nos quer 
dar.

Com grande amizade no Senhor

Cón. José Manuel dos Santos Ferreira


