
DOMINGO
Domingo V do Tempo Comum
Is 6, 1-2a. 3-8; 1 Cor 15, 1-11 ou 1 Cor 15, 
3-8. 11; Lc 5, 1-1
SEGUNDA-FEIRA
Festa das Cinco Chagas do Senhor
Is 53, 1-10; Jo 19, 28-37 ou Jo 20, 24-29
TERÇA-FEIRA
S. Jerónimo Emiliano e S. Josefina Bakhita, 
virgem. 1 Reis 8, 22-23. 27-30; Mc 7, 1-13
QUARTA-FEIRA
1 Reis 10, 1-10; Mc 7, 14-23
QUINTA-FEIRA
S. Escolástica, virgem. 1 Reis 11, 4-13; 
Mc 7, 24-30
SEXTA-FEIRA
Virgem Santa Maria de Lurdes. Dia Mundial 
do Doente. 1 Reis 11, 29-32; 12, 19; 
Mc 7, 31-37
SÁBADO
1 Reis 12, 26-32: 13, 33-34;Mc 8, 1-10
PRÓXIMO DOMINGO 
Domingo VI do Tempo Comum. Jer 17, 5-8; 
1 Cor 15, 12. 16-20; Lc 6, 17. 20-26

PA R Ó Q U I A 

SÃO 
FRANCISCO 
XAVIER

Rua João Dias, nº 53
1400-221 Lisboa
Tel: 210966989
sfxavier@paroquiasfxavier.org
www.paroquiasfxavier.org

6 Fevereiro 2022

1209

Crer no Evangelho. Não basta aderir a uma 
doutrina; é preciso atirar-se para dentro dele, 
para que a nossa vida seja submersa nele e 
dele derivem as nossas escolhas.
Caminhando ao longo do lago, Jesus vê... Vê 
Simão e nele intui Pedro, a Rocha. Vê João 
e nele perscruta o discípulo das mais belas 
palavras de amor. 
O Mestre olha também para mim; nos 
meus invernos vê sementes que germinam, 
generosidade que desconhecia ter, 
capacidades de que não suspeitava. 
Deus tem para mim a confiança de quem 
contempla as estrelas ainda antes que se 
iluminem.
ERMES RONCHI

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Lc 5, 1-11

Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em 
volta de Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Ele en-
contrava-Se na margem do lago de Genesaré e viu 
dois barcos estacionados no lago. Os pescadores ti-
nham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. 
Jesus subiu para um barco, que era de Simão, e pe-
diu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois 
sentou-Se e do barco pôs-Se a ensinar a multidão. 
Quando acabou de falar, disse a Simão: «Faz-te ao 
largo e lançai as redes para a pesca». Respondeu-
-Lhe Simão: «Mestre, andámos na faina toda a noite 
e não apanhámos nada. Mas, já que o dizes, lançarei 
as redes». Eles assim fizeram e apanharam tão gran-
de quantidade de peixes que as redes começavam 
a romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que 
estavam no outro barco, para os virem ajudar; eles 
vieram e encheram ambos os barcos, de tal modo 
que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão 
Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-Lhe: «Se-
nhor, afasta-Te de mim, que sou um homem pe-
cador». Na verdade, o temor tinha-se apoderado 
dele e de todos os seus companheiros, por causa 
da pesca realizada. Isto mesmo sucedeu a Tiago e 
a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros 
de Simão. Jesus disse a Simão: «Não temas. Daqui 
em diante serás pescador de homens». Tendo con-
duzido os barcos para terra, eles deixaram tudo e 
seguiram Jesus.

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 137 (138), 1-2A.2BC-3.4-5.7C-8
REFRÃO: 
Na presença dos Anjos, eu Vos louvarei, Senhor.

APROFUNDAR O CONHECIMENTO DE JESUS 
CRISTO Em pleno Tempo Comum, há em nós, com 
certeza, um grande desejo de aprofundar o nosso 
conhecimento de Jesus Cristo, e de tornar mais cla-
ras as razões que temos para acreditar que Jesus é 
verdadeiramente o Filho de Deus.
Por isso a paróquia propõe que tenhamos, a par-
tir de Fevereiro, um encontro uma vez por mês às 
21h30, por videoconferência, à segunda terça-feira 
do mês, constituindo um ciclo, que podemos divi-
dir em três partes. Uma primeira parte, com início 
em 8 de Fevereiro, e termo em 12 Julho, com seis 
temas; uma segunda parte, com início em 13 de Se-
tembro e termo em 13 de Dezembro, com quatro 
temas; e uma terceira e última, com início em 13 
de Fevereiro de 2023 e termo em 16 de Maio, com 
quatro temas.

Os temas da primeira parte serão os seguintes:
1. Podemos confiar nas biografias de Jesus, os 
quatro Evangelhos?
2. Se fosse feita uma “auditoria”, os Evangelhos 
“passavam”?
3. Os Evangelhos que chegaram até nós são os 
mesmos que foram escritos pelos evangelistas?
4. Há informações credíveis sobre Jesus fora dos 
Evangelhos?
5. Os dados arqueológicos confirmam ou con-
tradizem as biografias de Jesus?
6. O Jesus da história é o mesmo que o Jesus da fé?

Para participar, é muito simples: basta deixar o vos-
so endereço de email, num impresso próprio, as-
sinado por cada um, para autorizar o contacto e o 
envio da informação. Na data do encontro, o tema 
será apresentado em directo, com a participação de 
todos, ou será enviado um link, em que a exposição 
estará disponível, para cada um a poder ver e ou-
vir, quando desejar. Os temas serão expostos pelo  
Sr. Prior ou pelo Sr. Pe. Miguel Pereira.

Giotto, Maria Madalena e Jesus

TERÇO DOS HOMENS No próximo Domingo, dia 
13 de Fevereiro, venha rezar o Terço dos Homens. 
Será na Igreja Paroquial, a partir das 21h15, com as 
medidas de precaução necessárias, nomeadamente 
o uso obrigatório de máscara. Serão acolhidos to-
dos os homens para rezar um terço meditado. 



O DESEJO DE CAMINHAR JUNTOS«LEVANTA-TE!»
São João Paulo II, Discurso de 2/4/1987 aos jovens do Chile, 4.6

Amados jovens, […] só Cristo pode dar a verda-
deira resposta a todas as vossas dificuldades! O 
mundo precisa da vossa resposta, uma resposta 
pessoal às palavras cheias de vida do Senhor: «Eu 
te ordeno: levanta-te». Nas situações mais penosas 
e difíceis, Jesus vem ao encontro da humanidade. 

O milagre realizado na casa de Jairo mostra-nos o 
seu poder sobre o mal. Ele é o Senhor da vida, o 
vencedor da morte. […] Buscai a Cristo! Contem-
plai a Cristo! Vivei em Cristo! É esta a minha mensa-
gem: «Que Jesus seja a pedra angular (cf Ef 2,20) da 
vossa vida e da civilização nova que, em generosa 
e compartilhada solidariedade, haveis de construir. 
Não pode haver autêntico crescimento humano 
na paz e na justiça, na verdade e na liberdade, se 
Cristo não estiver presente com a sua força salva-
dora» [Mensagem para as II Jornadas Mundiais da 
Juventude, 30/11/1986, 3].

O que quer dizer construir a vida em Cristo? Quer 
dizer deixar-se comprometer pelo seu amor, um 

amor que exige coerência de comportamento e 
que a conduta de cada um se adapte à doutrina e 
aos mandamentos de Jesus Cristo e da sua Igreja; 
um amor que enche a nossa vida duma felicidade 
e duma paz que o mundo não consegue dar (cf Jo 
14,27), apesar de tanto precisar dela. Não tenhais 
medo das exigências do amor de Cristo. Temei 
antes a pusilanimidade, a ligeireza, o comodismo, 
a procura do próprio interesse, o egoísmo, tudo 
aquilo que quer calar a voz de Cristo, que, dirigin-
do-Se a cada um e a cada uma de vós, insiste: «Eu 
te ordeno: levanta-te» (Mc 5,41).

Contemplai a Cristo com valentia, meditando na 
sua vida através da leitura sossegada do Evange-
lho, dirigindo-vos a Ele com confiança na intimida-
de da vossa oração e nos sacramentos, em especial 
na Sagrada Eucaristia. […] Se vos dirigirdes a Cristo, 
ouvireis igualmente, no mais íntimo da vossa alma, 
os rogos e as solicitações do Senhor, que continua 
a dirigir-Se a vós, repetindo-vos sem cessar: «Eu te 
ordeno: levanta-te».

Friedrich Overbeck, Jesus e a filha de Jairo

Neste sábado, 5 de Fevereiro, reuniu-se o Conselho Pastoral 

Paroquial na condição e qualidade de uma reunião sinodal, 

no contexto do Sínodo 2021-2023.

Aproveitando esta reunião, e antes do momento sinodal 

propriamente dito, dirigi aos presentes estas breves pala-

vras, que agora tenho o gosto de dirigir, por meio da Folha 

Informativa e do site da Paróquia, a todos os paroquianos.

A primeira palavra é para realçar, de modo a que não fique 

esquecido, o empenho que um dedicado grupo de paro-

quianos colocou – no período mais agudo da pandemia 

– no esforço por garantir a todos os que se dirigiam à Igre-

ja Paroquial para participar na Santa Missa, sobretudo aos 

domingos, as melhores condições de segurança, de acordo 

com as regras sanitárias e as orientações da Conferência 

Episcopal em vigor à época. O acolhimento a cada pessoa, 

o encaminhamento para os lugares disponíveis e mais ade-

quados, e por fim, após as celebrações, o cuidado sempre 

renovado por garantir a higienização dos bancos da Igreja 

Paroquial e de todos os espaços de uso comum, constituí-

ram outras tantas tarefas, retomadas domingo após domin-

go, ao longo de muitos meses, e realizadas com inequívoco 

sentido eclesial, que nunca agradeceremos suficientemen-

te, e que, estamos certos, Deus aceitou, abençoou e, assim 

Lho pedimos, continuará a abençoar. 

A segunda palavra é para registar a extraordinária realização 

que foi o recente Bazar de Natal, que foi possível voltar a rea-

lizar, depois de uma longa interrupção, devido à pandemia. 

O trabalho da equipa que preparou e acompanhou a reali-

zação do Bazar foi inexcedível, a acção de todas e de cada 

uma das participantes deste grupo foi incansável, e toda a 

Paróquia lhes está profundamente agradecida. Também os 

paroquianos, desde o primeiro momento, sentiram como 

sua esta causa, como se comprova pela grande afluência 

ao Bazar, pelas ofertas feitas e pelas aquisições realizadas. A 

todas as empresas que colaboraram com os seus donativos 

deve ser também dirigida a expressão do nosso reconhe-

cimento, porque grande parte do êxito do Bazar a elas se 

deve. O contributo resultante do Bazar para a amortização 

da dívida da Paróquia é muito apreciável, e por isso pode-

mos dizer que, mais uma vez, o Bazar de Natal cumpriu a sua 

missão e realizou o seu objectivo, certamente com a bênção 

de Deus e com a Sua inspiração e poderosa ajuda.

A necessidade de amortizar a dívida resultante da constru-

ção da Igreja Paroquial é inegável, não pode ser esquecida 

nem ignorada, e continuaremos a ser alertados, pelo me-

nos a propósito do ofertório do primeiro domingo de cada 

mês, para a necessidade de angariar os fundos necessários 

para a satisfação das obrigações contraídas. A frequente re-

ferência a esta dívida e à necessidade de a amortizar, nos 

prazos acordados com a entidade bancária de que somos 

devedores, e que, certamente por muitos anos ainda, conti-

nuará a ser feita, não nos deprime nem nos paralisa na nossa 

vivência comunitária, mas dá-nos um grande sentido de res-

ponsabilidade e anima-nos na procura das melhores formas 

de partilha e entreajuda. E já não vem longe o Arraial, que 

reunirá muitos paroquianos e tantas outras pessoas, com 

este mesmo objectivo, para além do grande gosto de nos 

encontrarmos, convivermos e fazermos festa, sob a égide 

dos Santos Populares, no magnífico adro da nossa Igreja 

Paroquial.

Uma última palavra para o Conselho para os Assuntos Eco-

nómicos, a quem compete discernir as melhores formas de 

administrar os bens materiais da Paróquia, e que se tem de-

dicado, nos últimos anos, com grande empenho e compe-

tência, na busca das melhores soluções para o mesmo fim, 

a amortização da dívida. Não tem sido fácil esta tarefa, mas 

confio que a perseverança e a dedicação dos membros des-

te Conselho, na sua missão de avaliar e discernir as situações 

e de me aconselhar em vista das decisões certas, dará em 

breve o seu fruto. 

A Paróquia de S. Francisco Xavier tem já um longo cami-

nho percorrido e uma fisionomia bem marcada, um espí-

rito comunitário inconfundível e um sentido eclesial muito 

próprio, que não está nem nunca esteve em risco. O mo-

mento sinodal que estamos a viver reforça em nós o desejo 

de caminhar juntos, e não propriamente por um caminho 

desconhecido, ou ainda por traçar, mas pelo Caminho que 

é Aquele que disse de Si mesmo: “Eu sou o caminho, a ver-

dade e a Vida”, Jesus Cristo, em cujas pegadas bem nítidas 

sobre a terra queremos continuar a colocar os nossos pró-

prios passos.

Com a amizade do vosso prior

Cón. José Manuel dos Santos Ferreira


