
DOMINGO
Domingo III da Quaresma.  
Ex 3, 1-8a. 13-15; 1 Cor 10, 1-6. 10-12;  
Lc 13, 1-9
SEGUNDA-FEIRA
2 Reis 5, 1-15a; Lc 4, 24-30
TERÇA-FEIRA
Dan 3, 25. 34-43; Mt 18, 21-35
QUARTA-FEIRA
Deut 4, 1. 5-9; Mt 5, 17-19
QUINTA-FEIRA
Jer 7, 23-28; Lc 11, 14-2
SEXTA-FEIRA
Solenidade da Anunciação do Senhor
Is 7, 10-14; 8, 10; Hebr 10, 4-10;  
Lc 1, 26-38
SÁBADO
Os 6, 1-6; Lc 18, 9-14
PRÓXIMO DOMINGO 
Domingo IV da Quaresma
Jos 5, 9a. 10-12; 2 Cor 5, 17-21;  
Lc 15, 1-3. 11-32
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No tempo de Quaresma, o Senhor convida-nos 
à conversão. Cada um de nós deve sentir-se 
interpelado por esta chamada, corrigindo algo  
na própria vida, no modo de pensar, de agir e viver 
as relações com o próximo. Ao mesmo tempo, 
devemos imitar a paciência de Deus que confia 
na capacidade que todos têm de se poderem 
“reerguer” e retomar o caminho. 
Deus é Pai e não apaga a chama ténue, mas 
acompanha e ampara quem é débil para que 
se fortaleça e ofereça o seu contributo de amor 
à comunidade. Podemos confiar infinitamente 
na misericórdia de Deus, mas sem abusar dela. 
Não devemos justificar a preguiça espiritual, mas 
aumentar o nosso esforço para corresponder 
prontamente a esta misericórdia com sinceridade 
de coração. PAPA FRANCISCO, 2019

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Lc 13, 1-9

Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pi-
latos mandara derramar o sangue de certos 
galileus, juntamente com o das vítimas que 
imolavam. 
Jesus respondeu-lhes: «Julgais que, por terem 
sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pe-
cadores do que todos os outros galileus? 
Eu digo-vos que não. E se não vos arrepender-
des, morrereis todos do mesmo modo. 
E aqueles dezoito homens, que a torre de Siloé, 
ao cair, atingiu e matou? Julgais que eram mais 
culpados do que todos os outros habitantes de 
Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos 
arrependerdes, morrereis todos de modo se-
melhante. 
Jesus disse então a seguinte parábola: «Certo 
homem tinha uma figueira plantada na sua vi-
nha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, 
mas não os encontrou. Disse então ao vinha-
teiro: ‘Há três anos que venho procurar frutos 
nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la. 
Porque há-de estar ela a ocupar inutilmente a 
terra?’. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: ‘Senhor, 
deixa-a ficar ainda este ano, que eu, entretanto, 
vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Tal-
vez venha a dar frutos. Se não der, mandá-la-ás 
cortar no próximo ano».

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 102 (103), 1-4.6-8.11
REFRÃO: O Senhor é clemente e cheio de compaixão.

VIVER A QUARESMA - PREPARAR A PÁSCOA
Vai decorrer no dia 2 de Abril, das 10h30 às 13h0, na 
Igreja Paroquial de S. Francisco Xavier, um encontro 
de partilha, reflexão e oração orientado pelo Sr. Pe. 
Miguel Pereira

ATENDIMENTO PELOS SACERDOTES DA PA-
RÓQUIA Informa-se que nos seguintes horários se 
encontra disponível o atendimento pelos sacerdotes.
Cón. José Manuel Ferreira: terças-feiras, 16h00 - 18h00
Pe. Miguel Pereira: quartas-feiras, 16h00 - 18h00.
Marcação no Secretariado Paroquial
Outros dias e horas: a combinar pessoalmente com 
os sacerdotes.

CONFERÊNCIA VICENTINA No próximo fim-de-
-semana, de 19-20 de Março, realiza-se o habitual pe-
ditório para a Conferência de S. Vicente de Paulo, no
final das Missas.
Ajudem as Vicentinas a ajudar quem mais precisa de
ajuda na nossa Paróquia. 

CONSAGRAÇÃO DA RÚSSIA E A UCRÂNIA AO 
IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 
Na sexta-feira, 25 de Março, durante a Celebração da 
Penitência que presidirá às 17h00 na Basílica de São 
Pedro, o Papa Francisco consagrará a Rússia e a Ucrâ-
nia ao Imaculado Coração de Maria. O mesmo acto 
será realizado, no mesmo dia, em Fátima pelo esmo-
leiro do Papa, cardeal Konrad Krajewski, enviado do 
Santo Padre.

PA R Ó Q U I  A  

SÃO 
FRANCISCO 
XAVIER
20 Março 2022

A figueira estéril,

James Tissot

A conversão é a inversão da rota do barco 
que, se continua assim, vai direita às rochas. 

Não serve fazer a conta dos bons e dos maus, 
é preciso reconhecer que é todo um mundo 

que tem de mudar de direcção: 
nas relações, na política, na economia, na ecologia.

ERMES RONCHI



SÍNTESE SINODAL FINAL DA PARÓQUIA DE SÃO FRANCISCO XAVIER
Dina Matos Ferreira

A VIDA ACIMA DE TUDO
Papa Francisco, Intenções para o mês de Março

Na Paróquia de São Francisco Xavier, o processo sino-
dal envolveu representantes de 21 grupos, em 16 en-
contros sinodais com a participação de 132 pessoas. 
Incluiu todos os grupos etários, dos quais o mais re-
presentado foi o escalão 51-60 anos, o segundo mais 
representado foi o escalão 11-20 e o menos represen-
tado foi o do escalão 31-40 anos. As reuniões aconte-
ceram entre 15 de Dezembro de 2021 e 4 de Março de 
2022. Houve duas dezenas de respostas ao inquérito 
sinodal online.

Uma Igreja sinodal, ao anunciar o Evangelho, “caminha 
em conjunto”. Como é que este “caminho em conjun-
to” está a acontecer hoje na nossa Igreja local? Que 
passos é que o Espírito nos convida a dar para crescer-
mos no nosso “caminhar juntos”?

a) São Francisco Xavier deveria ser uma paróquia
autónoma com um Pároco próprio, com presença
constante, próxima e amiga, sem o que não é possí-
vel gerar comunidade. As homilias devem ser simples, 
acessíveis e traduzir essa proximidade pastoral.

b) A Igreja tem de ter as portas efectivamente abertas 
o maior tempo (até à noite), todos os dias. Deve ter
um acolhimento efectivo, com voluntários formados
para o efeito. Devem ser abertos todos os espaços da
Igreja para dinamização de iniciativas dirigidas a crian-
ças, jovens e mais velhos, sempre com a presença pró-
xima do sacerdote.

c) As Missas devem ser mais participadas, alegres e
próximas, com coro, acólitos, leitores, ministros ex-

Neste mês de Março, o Papa Francisco deseja mobili-
zar a oração e a acção de todos os cristãos e homens 
e mulheres de boa vontade para um tema especial-
mente delicado e central: a ciência ao serviço da vida. 
A bioética é a reflexão que se faz sobre a influência da 
ciência na vida humana, os seus benefícios e os seus 
limites. Com os avanços muito rápidos da investiga-
ção e da tecnologia torna-se muito complicado fazer 
uma reflexão que envolva não apenas os especialistas 
e quem está no terreno, mas também outros âmbitos 
da vida social, económica e política, com o objectivo 
de determinar critérios de discernimento que garan-
tam que as práticas estejam sempre ao serviço do ser 
humano e não sejam subjugadas por outros interes-
ses. 

Este é o principal foco de atenção que o Santo Padre 
pretende com esta intenção: que a bioética, ajude a 
impedir que as práticas científicas não busquem in-
teresses escusos, adoptando uma lógica de mercado 
que não tem limites. 

traordinários da Comunhão. Deve haver acolhimento 
nas Missas, à entrada e à saída. Todos se devem sentir 
acolhidos, como numa família, sem olhar à condição. 
Deve ser melhorado o som da Igreja.

d) Deve ser reactivada a Missa adaptada às crianças.
Deve rever-se o horário das Missas de acordo com as
necessidades da comunidade: jovens, profissionais,
pais de família, etc.

e) Visão para a Paróquia: Cada paroquiano deve ser
interpelado para ter algum envolvimento na Igreja -
sentido missionário e sentido comunitário. Todos os
temas da actualidade (Igreja e sociedade) devem ser
abordados de forma tolerante. Deve haver espaços de
informação, comunicação e participação, quer na pró-
pria Igreja, quer virtuais, usando as redes sociais.

f ) Fomentar o conhecimento dos grupos da paróquia 
entre si e para os paroquianos. Apresentar os grupos 
nas Missas, e abri-los a todos interessados.

g) Iniciar ou retomar a interacção sistemática com
a Comunidade envolvente (instituições, empresas),
com os movimentos e ordens religiosas, com crentes
de outras religiões (legado São Francisco Xavier) e não 
crentes. Abrir-lhes as portas, chamá-los, servi-los.

h) Os leigos devem ter autonomia para cuidar dos
aspectos materiais da Igreja e o sacerdote deve estar
dedicado ao seu múnus: conhecendo, acompanhan-
do as famílias da paróquia e gerando um dinamismo
espiritual certo e constante (confissão, retiros, recolec-
ções, apoio às iniciativas laicais, etc.). Deixar de referir a 
dívida como o eixo da vida da Igreja.

i) Efectiva delegação nos leigos da dinamização mis-
sionária da paróquia, através de todo o tipo de iniciati-
vas (formação, voluntariado, eventos, etc.), fundamen-
tais também para gerar o espírito de comunidade.
Evitar a clericalização, a indiferença e a hierarquização 
paralisadora. Deve procurar rejuvenescer-se o grupo
dos catequistas.

j) Introduzir mecanismos de transparência e clareza
nos processos de decisão e acção paroquial: publicar
as contas e as actas das reuniões paroquiais. Usar o
púlpito para informar.

Estamos habituados a limitar os temas da bioética es-
sencialmente ao início e ao fim da vida: as questões 
relacionadas com a concepção ou o aborto, ou tudo 
o que diz respeito ao final da vida, cuidados paliativos 
ou eutanásia. Mas a bioética abarca questões muito
mais vastas, como, por exemplo, a manipulação ge-
nética, a robótica, as intervenções no corpo humano,
etc. A própria questão das soluções para travar a pan-
demia da Covid-19, como felizmente foram as vacinas, 
levantou, para muitos, questões sobre a sua validade
e eficiência, os interesses das farmacêuticas ou inten-
ções políticas por detrás das medidas adoptadas. 

É essencial que a sociedade civil participe nestes de-
bates e busque esclarecer questões tão complexas, 
para que a defesa da vida humana nunca se submeta 
a interesses mesquinhos, que acabam por enraizar 
ainda mais a cultura do descarte, presente em muitas 
das escolhas de quem tomas as decisões.

Miguel Ângelo, Pietà


