
Naquele tempo, João disse a Jesus: «Mestre, 
nós vimos um homem a expulsar os demónios 
em teu nome e procurámos impedir-lho, por-
que ele não anda connosco». Jesus respondeu: 
«Não o proibais; porque ninguém pode fazer 
um milagre em meu nome e depois dizer mal 
de Mim. Quem não é contra nós é por nós. 
Quem vos der a beber um copo de água, por 
serdes de Cristo, em verdade vos digo que não 
perderá a sua recompensa. Se alguém escan-
dalizar algum destes pequeninos que crêem 
em Mim, melhor seria para ele que lhe atassem 
ao pescoço uma dessas mós movidas por um 
jumento e o lançassem ao mar. Se a tua mão é 
para ti ocasião de escândalo, corta-a; porque é 
melhor entrar mutilado na vida do que ter as 
duas mãos e ir para a Geena, para esse fogo 
que não se apaga. E se o teu pé é para ti oca-
sião de escândalo, corta-o; porque é melhor 
entrar coxo na vida do que ter os dois pés e 
ser lançado na Geena. E se um dos teus olhos é 
para ti ocasião de escândalo, deita-o fora; por-
que é melhor entrar no reino de Deus só com 
um dos olhos do que ter os dois olhos e ser 
lançado na Geena, onde o verme não morre e 
o fogo nunca se apaga»
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EVANGELHO DESTE DOMINGO
MC 9, 38-43.45.47-48

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo  18 (19), 8.10.12-13.14
REFRÃO: 
Os preceitos do Senhor alegram o coração.

HORÁRIOS DAS MISSAS Recordamos os 
novos Horários das Missas na Paróquia, a partir 
deste Domingo, inclusive:
SÁBADO 18h30 - Igreja Paroquial
DOMINGO
10h30 - Igreja de Caselas
12h15 - Igreja Paroquial
18h30 - Igreja Paroquial
3ª A 6 FEIRA 18h30 - Igreja Paroquial
Os horários das restantes actividades podem 
ser consultados no site da Paróquia.
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. Deve ser 
enviada por email para catequese@ paroquias-
fxavier.org ou entregue em papel no Secreta-
riado. Os horários e data de início serão anun-
ciados mais tarde
PRIMEIRO SÁBADO Orientado pelas Irmãs 
da Aliança de Maria, o Primeiro Sábado vai ser 
celebrado na Igreja de São Francisco Xavier no 
próximo dia 02 de Outubro, a partir das 10h00. 
Inclui celebração da Missa às 11h00.
OFERTÓRIOS DO FIM-DE-SEMANA No 
próximo fim-de-semana, 02-03 de Outubro, os 
ofertórios das Missas destinam-se a amortizar 
a dívida contraída com a construção da Nova 
Igreja. Voltam a realizar-se durante as missas. 
Sede generosos, como sempre.
SACRAMENTO DO CRISMA A celebração 
deste Sacramento nas Paróquias de S.Fr. Xavier 
e de Sta. Maria de Belém está marcada para o 
dia 06 de Novembro de 2021, dia de S. Nuno 
de Santa Maria, às 16h00, nos Jerónimos. Irá ce-
lebrar a Santa Missa e ministrar o sacramento 
do Crisma o Senhor Bispo D. Américo Aguiar.
Os momentos de preparação comuns, destina-
dos a todos os crismandos, serão os seguintes:

DOMINGO Domingo XXVI do Tempo 
Comum, Dia Mundial do Migrante e 
do Refugiado. Num 11, 25-29; Tg 5, 
1-6; Mc 9, 38-43. 45. 47-48   
SEGUNDA-FEIRA S. Vicente de 
Paulo, presbítero. Zac 8, 1-8; Lc 9, 
46-50
TERÇA-FEIRA S. Venceslau, mártir, 
SS. Lourenço Ruiz e Companheiros, 
mártires. Zac 8, 20-23; Lc 9, 51-56
QUARTA-FEIRA Festa de S. Miguel, 
S. Gabriel e S. Rafael, Arcanjos.  
Dan 7, 9-10. 13-14 ou Ap 12, 7-12a; 
Jo 1, 47-51
QUINTA-FEIRA S. Jerónimo, 
presbítero e doutor da Igreja. Ne 8, 
1-4a. 5-6. 7b-12; Lc 10, 1-12
SEXTA-FEIRA S. Teresa do Menino 
Jesus, virgem e doutora da Igreja.
Bar 1, 15-22; Lc 10, 13-16
SÁBADO Santos Anjos da Guarda. 
Bar 4, 5-12. 27-29; Lc 10, 17-24 
ou Ex 23, 20-23a; Mt 18, 1-5. 10 
(próprio)
PRÓXIMO DOMINGO Domingo 
XXVII do Tempo Comum. Gen 2, 
18-24; Hebr 2, 9-11; Mc 10, 2-16 ou 
Mc 10, 2-12

26 Setembro 2021

Na perspectiva de Jesus, quem luta pela 
justiça e faz obras em favor do homem, 
está do lado de Jesus e vive na dinâmica do 
Reino, mesmo que não esteja formalmente 
dentro da estrutura eclesial. A comunidade 
de Jesus não pode ser uma comunidade 
fechada, exclusivista, monopolizadora, que 
amua e sente ciúmes quando alguém de 
fora faz o bem; nem pode sentir-se atingida 
nos seus privilégios e direitos pelo facto de 
o Espírito de Deus actuar fora das fronteiras 
da Igreja... A comunidade de Jesus deve 
ser uma comunidade que põe, acima dos 
seus interesses, a preocupação com o bem 
do homem; e deve ser uma comunidade 
que sabe acolher, apoiar e estimular todos 
aqueles que actuam em favor da libertação 
dos irmãos.    DEHONIANOS
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30 de Outubro, 10h15: Manhã de preparação 
e ensaio da celebração (Secretariado Paro-
quial de Belém). O encontro dos mais jovens 
será orientado pelo Sr. Pe. Miguel Pereira e o 
encontro dos adultos será orientado pelo Sr. 
Prior, Cónego José Manuel dos Santos Ferreira.
5 de Novembro, 21h00: Celebração peniten-
cial e confissões (Igreja dos Jerónimos)

The Good Samaritan,
Jacob Jordaens,



PROCURAR DEUS NO INSÓLITO E IMPREVISÍVEL
Papa Francisco, Angelus, 30.9.2018

SER DE CRISTO!
Sofia Bandeira Costa, Ponto SJ

Um embaixador é alguém que representa, e que 
tem como função dar a conhecer e defender a 
mensagem do seu representado. O poder de um 
embaixador é, por isso, sempre dependente do 
poder do seu representado, visto que na verdade 
é este último que está no centro.

Ser representante de Cristo significa então tê-Lo no 
centro da nossa vida. É Jesus que nos chama a esta 
missão, e esta só faz sentido com Ele. É um convite 
universal, porque a todos é capaz de chegar o amor 
de Cristo. Não há amor maior!

É também uma proposta exigente, porque implica 
o nosso “sim” contínuo e comprometido. 
Jesus promete-nos a felicidade, não a facilidade. 
Convida-nos, pelo contrário, a saber aceitar quem 
somos com humildade, procurando sempre ser 
melhores. 

O Evangelho deste domingo (cf. Marcos 9,38-43.45.47-
48) apresenta-nos um daqueles episódios particulares 
muito instrutivos da vida de Jesus com os seus discí-
pulos. Estes tinham visto que um homem, que não fa-
zia parte do grupo dos seguidores de Jesus, expulsava 
os demónios no nome de Jesus, e por isso queriam 
proibi-lo.
João, com o entusiasmo zelador típico dos jovens, re-
fere o facto ao Mestre, procurando o seu apoio; mas 
Jesus, ao contrário, responde: «Não o impedis, porque 
não há ninguém que faça um milagre no Meu nome e 
logo depois possa falar mal de Mim: quem não é con-
tra nós, é por nós».
João e os outros discípulos manifestam uma atitude 
de fechamento diante de um acontecimento que não 
entra nos seus esquemas, neste caso a acção, boa, de 
uma pessoa “externa” à cerca dos seguidores.
Ao contrário, Jesus surge como muito livre, plenamen-
te aberto à liberdade do Espírito de Deus, que na sua 
acção não é limitado por qualquer fronteira e qual-
quer perímetro. Jesus quer educar os seus discípulos, 
também a nós, hoje, para esta liberdade interior.
Faz-nos bem reflectir sobre este episódio e fazer um 
pouco de exame de consciência. 
A atitude dos discípulos de Jesus é muito humana, 
muito comum, e podemos reencontrá-la nas comu-
nidades cristãs de todos os tempos, provavelmente 
também em nós próprios.
De boa fé, melhor, com zelo, deseja-se proteger a au-
tenticidade de uma certa experiência, protegendo o 

fundador ou o líder dos falsos imitadores. Mas ao mes-
mo tempo há como que o medo da “concorrência” – e 
isto é mau: o medo da consciência –, medo de que 
alguém possa subtrair novos seguidores, e então não 
consegue valorizar o bem que os outros fazem: não 
está bem porque “não é dos nossos”, diz-se.
É uma forma de auto-referencialidade. Aliás, reside 
aqui a raiz do proselitismo. 
E a Igreja – dizia o papa Bento – não cresce por pro-
selitismo, cresce por atracção, isto é, cresce pelo teste-
munho dado aos outros com a força do Espírito Santo.
A grande liberdade de Deus no dar-Se a nós constitui 
um desafio e uma exortação para modificar as nossas 
atitudes e as nossas relações. É o convite que nos di-
rige Jesus hoje.
Ele chama-nos a não pensar segundo as categorias de 
“amigo/inimigo”, “nós/eles”, “quem está dentro/quem 
está fora”, “meu/teu”, mas a ir além, e abrir o coração 
para poder reconhecer a sua presença e a acção de 
Deus também em contextos insólitos e imprevisíveis e 
em pessoas que não fazem parte da nossa cerca.
Trata-se de estarmos atentos à genuinidade do bem, 
do belo e do verdadeiro que é realizado, e não ao 
nome e à proveniência de quem o realiza. 
E – como sugere a restante parte do Evangelho de 
hoje – em vez de julgar os outros, devemos examinar-
mo-nos e “cortar” sem compromissos tudo aquilo que 
pode escandalizar as pessoas mais frágeis na fé.

Para além disso, ao aceitar esta responsabilidade de 
transmitir a misericórdia e o amor de Jesus, devemos 
ter noção de que é um trabalho a tempo inteiro. 
Devemos ser embaixadores em todos os momentos 
da nossa vida: quando janto com os meus pais, 
quando vou beber um copo com amigos ou estou a 
falar com o meu chefe no trabalho. 
Jesus está a contar connosco, para que sejamos, nas 
múltiplas situações do nosso dia, sinais da sua alegria 
e consolação. 
Para nos ajudar e fortalecer, Ele promete-nos que 
nunca nos abandona e nunca estaremos sós. 
Ele está sempre connosco, desde que arrisquemos 
crescer na intimidade da relação com Ele.

Estas são as linhas de fundo para o novo ano que 
começa. Que em todas as actividades, encontros, 
e descansos Jesus esteja presente através da nossa 
disponibilidade, paciência e amor. 


