FOLHA INFORMATIVA Como é hábito nesta altura,
a Folha Informativa vai de férias em Julho e Agosto.
Até Setembro, quando retomar a publicação, todas
as notícias podem ser consultadas no site da Paróquia (www.paroquisasfxavier.org).Estejam atentos ao
anúncio do início das inscrições na Catequese para
2022-2023! Boas férias para todos!
ENCONTRO MUNDIAL DAS FAMÍLIAS Termina
este fim-de-semana a décima edição, iniciada no dia
22 de Junho com o tema “O amor na família: vocação
e caminho de santidade”.
Na Diocese de Lisboa, a coordenação do evento foi
do Departamento da Pastoral Familiar, que tem disponível no seu site (http://familia.patriarcado-lisboa.
pt/) toda a documentação necessária, com orações,
actividades, cartazes, etc.
O tema central na Diocese de Lisboa é “Famílias a caminho da JMJ”.
Neste sábado, decorre um Congresso Teológico-Pastoral, em Santa Joana Princesa.
A Festa da Família, em Vialonga, assinala, no Domingo, o termo do Encontro.
A nossa Catequese vai estar presente nestas duas actividades do Encontro Mundial das Famílias.
OFERTÓRIOS No próximo fim-de-semana, de 02-03
de Julho de 2022, os ofertórios das Missas destinam-se a amortizar a dívida contraída com a construção
da Nova Igreja. Recordamos que os ofertórios voltam
a realizar-se durante as missas. Sede generosos!
DECÁLOGO PARA OS DIAS DE DESCANSO.
1. Respeita a natureza
2. Não te envergonhes de ser cristão
3. Jesus não faz férias e quer acompanhar-te
4. As férias ou dias de festa são para toda a família
5. Sê cauteloso com a vida dos outros
6. Valoriza a amizade
7. Recorda sempre que outros trabalham muito para
que tu possas desfrutar

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 15 (16), 1-2a.5.7-8.9-10.11
REFRÃO: O Senhor é a minha herança

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Lc 9, 51-62
Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste
mundo, Ele tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém
e mandou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram numa povoação de samaritanos, a fim de Lhe prepararem hospedagem.
Mas aquela gente não O quis receber, porque ia a caminho de Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e
João disseram a Jesus: «Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua?».
Mas Jesus voltou-Se e repreendeu-os.
E seguiram para outra povoação. Pelo caminho, alguém disse a Jesus: «Seguir-Te-ei para onde quer que
fores». Jesus respondeu-lhe: «As raposas têm as suas
tocas e as aves do céu os seus ninhos; mas o Filho do
homem não tem onde reclinar a cabeça».
Depois disse a outro: «Segue-Me». Ele respondeu:
«Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai».
Disse-lhe Jesus: «Deixa que os mortos sepultem os
seus mortos; tu, vai anunciar o reino de Deus».
Disse-Lhe ainda outro: «Seguir-Te-ei, Senhor; mas
deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família».
Jesus respondeu-lhe: «Quem tiver lançado as mãos
ao arado e olhar para trás não serve para o reino de
Deus».

8. Descansa, mas deixa que outros também descansem
9. Não vale tudo. Recorda a tua dignidade e a dignidade de toda a pessoa. Recorda os mandamentos.
10. Vive a caridade e a solidariedade
D. Francesc Pardo i Artigas Bispo de Girona,, 2021
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DOMINGO
Domingo XIII do Tempo Comum
1 Reis 19, 16b. 19-21; Gal 5, 1. 1318; Lc 9, 51-62
SEGUNDA-FEIRA
S. Cirilo de Alexandria, bispo e
doutor da Igreja
Am 2, 6-10. 13-16; Mt 8, 18-22
TERÇA-FEIRA
S. Ireneu, bispo, mártir e doutor da
Igreja
Am 3, 1-8; 4, 11-12; Mt 8, 23-27
QUARTA-FEIRA
Solenidade de S. Pedro e São Paulo,
Apóstolos
Act 12, 1-11; 2 Tim 4, 6-8. 17-18;
Mt 16, 13-19
QUINTA-FEIRA
Primeiros Santos Mártires da Igreja
de Roma
Am 7, 10-17; Mt 9, 1-8
SEXTA-FEIRA
Am 8, 4-6. 9-12; Mt 9, 9-13
SÁBADO
Am 9, 11-15; Mt 9, 14-17
PRÓXIMO DOMINGO
Domingo XIV do Tempo Comum
Is 66, 10-14c; Gal 6, 14-18;
Lc 10, 1-12. 17-20 ou Lc 10, 1-9

As férias não devem ser vistas como uma
simples evasão, que empobrece e desumaniza,
mas como momentos qualificantes da própria
existência da pessoa. Interrompendo os ritmos
quotidianos, que a fadigam e esgotam, a
pessoa tem a possibilidade de recuperar os
aspectos mais profundos do viver e do agir.
Nos momentos de repouso, o ser humano é
convidado a tomar consciência do facto de que
o trabalho é um meio, e não a meta da vida, e
tem a possibilidade de descobrir a beleza do
silêncio como espaço no qual se reencontrar
a si mesmo para se abrir ao reconhecimento e
à oração. É-lhe espontâneo, então, considerar
com um olhar diferente a sua existência e a dos
outros, reconhecendo os vestígios de Deus na
natureza, e sobretudo nos outros seres humanos.
JOÃO PAULO II, 1996

O ENCONTRO COM CRISTO MUDA A VIDA

DO ARRAIAL DE S. FRANCISCO XAVIER À JMJ 2023 E A OUTROS DESAFIOS

Papa Francisco, 2021 (excertos)

Cón. José Manuel dos Santos Ferreira

No centro da história de Pedro e Paulo não está a sua
coragem, mas o encontro com Cristo que mudou a
sua vida. Fizeram a experiência de um amor que os
curou e libertou, e, por isso, tornaram-se apóstolos e
ministros da libertação para os outros.
Pedro foi libertado do sentido de insuficiência e da
amargura do fracasso, e isso aconteceu graças ao
amor incondicional de Jesus. Apesar de ser um pescador entendido, experimentou várias vezes o gosto
amargo da derrota por não ter pescado nada e, diante
das redes vazias, teve a tentação de desistir; apesar de
ser forte e impetuoso, muitas vezes deixou-se tomar
pelo medo; apesar de ser um apaixonado discípulo
do Senhor, continuou a raciocinar segundo o mundo,
sem conseguir compreender e acolher o significado
da cruz de Cristo; apesar de dizer que estava pronto
a dar a vida por Ele, bastou-lhe sentir-se suspeito de
ser dos seus para se amedrontar e renegar o Mestre.
No entanto Jesus amou-o gratuitamente e apostou
nele. Encorajou-o a não se render, a continuar a lançar
as redes ao mar, a caminhar sobre as águas, a segui-Lo
no caminho da cruz, a dar a vida pelos irmãos, a apascentar as suas ovelhas. Assim o libertou do medo, dos
cálculos baseados somente nas seguranças humanas,
nas preocupações mundanas, infundindo-lhe a coragem de arriscar tudo e a alegria de sentir-se pescador
de homens. A ele deu as chaves para abrir as portas
que conduzem ao encontro com o Senhor e o poder
de ligar e desligar: ligar os irmãos a Cristo e desligar os
nós e as cadeias da sua vida.
Também Paulo experimentou a libertação da escravidão mais opressora, a do seu eu, e de Saulo, nome
do primeiro rei de Israel, tornou-se Paulo, que significa “pequeno”. Foi libertado também do zelo religioso
que o tinha encarniçado na sustentação das tradições
recebidas e violento na perseguição aos cristãos.
A observância formal da religião e a defesa, à espada,
da tradição, em vez de o abrir ao amor de Deus e dos
irmãos, tornaram-no rígido: era um fundamentalista.
Deus libertou-o disto; e não lhe poupou muitas fraquezas e dificuldades que tornaram mais fecunda a
sua missão evangelizadora.
Paulo compreendeu assim que «Deus escolheu aquilo
que no mundo é fraco para confundir os fortes», com-

Já foi no início de Junho, nos dias 3 e 4, mas não se apagou
a memória de tudo o que representou o arraial da Paróquia
de S. Francisco Xavier, que este ano foi possível voltar a realizar, depois de dois anos de interrupção, devido à pandemia.
Graças a Deus, voltámos a ter esta fantástica oportunidade
de passarmos uns bons momentos com tantos paroquianos
e muitos outros amigos, e sobretudo com tantas famílias,
que puderam trazer os seus filhos – e foi uma maravilha ver
a multidão de crianças que brincavam, corriam, enchiam os
espaços e até o palco, nos momentos mais inesperados, e
de jovens, que conviviam e se divertiam, com uma alegria
genuína, que se notava e contagiava os mais velhos.
O arraial de S. Francisco Xavier é essencialmente um arraial
de famílias, que gostam de se encontrar e de sentar à mesa
num ambiente de festa, com tantas bancas de propostas irresistíveis, onde o que é difícil é escolher, mas em que todas
as escolhas são boas!
O arraial é também uma grande oportunidade de dar uma
ajuda às contas da paróquia, o que é feito, não só com o
pagamento das entradas e dos variados petiscos e bebidas
que estão à disposição nos diversos locais, mas também dos
donativos que são entregues previamente, no momento da
missa, para ajudar a custear as despesas, e que constituem
uma boa ajuda para o resultado final.
Da maior importância tem sido e voltou a ser participação de
muitas empresas, desde grandes distribuidoras a pequenas
lojas de bairro, que ofereceram gratuitamente uma grande
variedade de produtos, prestando assim um importante
contributo ao êxito deste arraial. Em nome da paróquia,
agradeço a todas estas empresas, que espero e peço se mantenham disponíveis para continuar a ajudar-nos.. Também a
Junta de Freguesia de Belém voltou a prestar a sua colaboração em algumas áreas especialmente relevantes, que tenho
o grande gosto de registar e agradecer.
Para além destes diversos contributos, desejo destacar, acima de tudo, que este arraial só foi possível graças a uma
equipa extraordinária da Paróquia de S. Francisco Xavier, que,
com muita antecedência, começou a planear e a programar
e depois a concretizar e a realizar este arraial. Foram muitas
as pessoas, cerca de quarenta, que abraçaram esta causa, e
se entregaram sem reservas para que fosse um grande êxito, como, graças a Deus, de facto foi. O Sr. Pe. Miguel Pereira
e eu próprio tivemos o gosto de acompanhar esta equipa,
em que ninguém se poupou a esforços, desde a montagem

Pedro e Paulo, Carlo Crivelli

preendeu que tudo podemos n’Ele que nos dá força,
que nada pode alguma vez separar-nos do seu amor.
Cristo não os julgou, não os humilhou, mas partilhou a
sua vida com afecto e proximidade, apoiando-os com
a sua própria oração e, algumas vezes, chamando-os
para os sacudir à mudança.
Jesus assegura-nos a sua proximidade orando por nós
e intercedendo junto do Pai; e repreende-nos com
doçura quando erramos, para que possamos reencontrar a força para retomarmos o caminho.
Como Pedro, somos chamados a ser livres do sentimento da derrota perante a nossa pesca por vezes
ruinosa; a ser livres do medo que nos imobiliza e nos
torna medrosos, fechando-nos nas nossas seguranças
e tirando-nos a coragem da profecia.
Como Paulo, somos chamados a ser livres das hipocrisias da exterioridade; a ser livres da tentação de nos
impormos com a força do mundo, mas antes com
a fraqueza que dá espaço a Deus; livres de uma observância religiosa que nos torna rígidos e inflexíveis;
livros dos laços ambíguos com o poder e do medo de
sermos incompreendidos e atacados.
Pedro e Paulo entregam-nos a imagem de uma Igreja
confiada às nossas mãos, mas conduzida pelo Senhor
com fidelidade e ternura

das luzes e do som até à banca das rifas e às máquinas de
tirar cervejas, passando pelos assadores das sardinhas e das
febras, e em que todos deram o seu melhor, num ambiente
de grande amizade, entreajuda e alegria. Para esta equipa do
arraial vai a expressão calorosa da nossa gratidão, pedindo a
Deus que recompense com muitas graças o esforço generoso de todos.
O número total de entradas (maiores de 12 anos) foi de 1915
(903 no 1º dia e 1012 no 2º dia).
E tenho agora o gosto de informar que o resultado final líquido do arraial foi de 15.854,38 €.
Este resultado contribuirá, significativamente, para o equilíbrio das contas da paróquia, que apresentam, em média, um
resultado mensal negativo de 5.000€, e significa uma relevante ajuda para a amortização da dívida bancária da paróquia, decorrente das obras de construção da Igreja Paroquial.
Por fim, não quero deixar de referir que, no sábado e domingo seguintes, 11 e 12 de Junho, também a comunidade de
Caselas, que é parte integrante da Paróquia de S. Francisco
Xavier, organizou o seu próprio arraial, que só foi possível
pelo empenho de uma dedicada equipa de trabalho, entre
os quais muito jovens, e contou com a presença de muitos
paroquianos e amigos, num ambiente de amizade e alegria.
E agora uma breve alusão, apenas, a dois grandes desafios
que nos são feitos ou que o vão ser a curto prazo:
1. O desafio de propor a fé a muitos dos que estiveram connosco no arraial, mas se calhar nunca entraram na Igreja Paroquial ou não vêm aqui à missa ao domingo (nem a lado
nenhum). Como chamá-los? Como ajudá-los a encontrar
Deus nas suas vidas?
2. O desafio de colaborar na preparação e na realização da
JMJ 2023, que vai acontecer em agosto do próximo ano. É já
amanhã! Vai ser preciso trabalhar muito e em muitas frentes
para ajudar a fazer acontecer a JMJ, que vai trazer a Lisboa e
ao nosso país muitas centenas de milhares de jovens de todo
o mundo, talvez mais de um milhão ou mesmo dois milhões
de jovens! Peço que fiquem muito atentos às notícias e ás
propostas de colaboração que vão ser feitas dentre em breve
pelo Sr. Pe. Miguel ou por mim.
Estou certo e confio em Deus de que também saberemos
acolher esta grande graça e contribuir como Igreja para um
extraordinário acontecimento, cuja grandeza nos ultrapassa
e desde já nos fascina.

