
DOMINGO Domingo XXIX do 
Tempo Comum. Ex 17, 8-13;  
2 Tim 3, 14 – 4, 2; Lc 18, 1-8
SEGUNDA-FEIRA  
S. Inácio de Antioquia, bispo e 
mártir. Ef 2, 1-10; Lc 12. 13-21
TERÇA-FEIRA
Festa de S. Lucas, Evangelista
2 Tim 4, 9-17b; Lc 10, 1-9
QUARTA-FEIRA
SS.João de Brébeuf e Isaac 
Jogues, presbíteros, e 
Companheiros, mártires, 
São Paulo da Cruz, presbítero
Ef 3, 2-12; Lc 12, 39-48
QUINTA-FEIRA
Ef 3, 14-21; Lc 12, 49-53
SEXTA-FEIRA
Ef 4, 1-6; Lc 12, 54-59
SÁBADO
S. João Paulo II, papa
Ef 4, 7-16; Lc 13, 1-9
DOMINGO 
Domingo XXX do Tempo 
Comum. Dia Mundial das 
Missões. Sir 35, 15b-17. 20-
22a (gr. 12-14.16-18); 2 Tim 4, 
6-8. 16-18; Lc 18, 9-14
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Fé: coragem de servir e gesto de amor

¶ Os discípulos fugiram; Ela não foge. Ela está ali, com a 
coragem de mãe, com a fidelidade de mãe, com a bondade 
de mãe, e com a sua fé, que resiste na escuridão: «Feliz daquela 
que acreditou». «Mas, quando o Filho do Homem voltar, 
encontrará fé sobre a terra?». Sim, agora Ele sabe-o: encontrará 
fé. E esta é, naquela hora, a sua grande consolação. 
¶ Santa Maria, Mãe do Senhor, permanecestes fiel quando 
os discípulos fugiram. Tal como acreditastes quando o anjo 
Vos anunciou o que era incrível – que haverias de ser Mãe do 
Altíssimo – assim também acreditastes na hora da sua maior 
humilhação. E foi assim que, na hora da cruz, na hora da noite 
mais escura do mundo, Vos tornastes Mãe dos crentes, Mãe da 
Igreja. 
¶ Nós Vos pedimos: ensinai-nos a acreditar e ajudai-nos para 
que a fé se torne coragem de servir e gesto de um amor 
que socorre e sabe partilhar o sofrimento.
VIA SACRA, IV ESTAÇÃO. LIVRARIA DO VATICANO

Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma 
parábola sobre a necessidade de orar sempre sem de-
sanimar: «Em certa cidade vivia um juiz que não temia 
a Deus nem respeitava os homens. 
Havia naquela cidade uma viúva que vinha ter com 
ele e lhe dizia: ‘Faz-me justiça contra o meu adversário’. 
Durante muito tempo ele não quis atendê-la. 
Mas depois disse consigo: ‘É certo que eu não temo a 
Deus nem respeito os homens; mas, porque esta viú-
va me importuna, vou fazer-lhe justiça, para que não 
venha incomodar-me indefinidamente’». 
E o Senhor acrescentou: 
«Escutai o que diz o juiz iníquo!... E Deus não havia de 
fazer justiça aos seus eleitos, que por Ele clamam dia e 
noite, e iria fazê-los esperar muito tempo? 
Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa. 
Mas quando voltar o Filho do homem, encontrará fé 
sobre a terra?».
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SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 120 (121), 1-8 
REFRÃO: O nosso auxílio vem do Senhor, 
que fez o céu e a terra.

 
VOLUNTÁRIOS PARA A JMJ 2023 Estão abertas as 
inscrições para o Banco de Voluntá rios de São Francis-
co Xavier. Inscreva-se como volun tário para começar 
desde já a ajudar!
A XXVIII Jornada Mundial da Juventude decorre de 1 
a 6 de Agosto de 2023, em Lisboa, sob o tema “Maria 
levantou-se e partiu apressadamente” – Lc 1, 39), es-
colhido pelo Papa Francisco.
A Jornada Mundial da Juventude é um encontro dos 
jovens de todo o mundo com o Papa. É, simultanea-
mente, uma peregrinação, uma festa da juventude, 
uma expressão da Igreja universal, e um momento 
forte de evangelização do mundo juvenil. Para ma-
nifestar a sua disponibilidade, fale com o Sr. Prior ou 
envie um email para: tichabalula.jmj23@gmail.com.
Mais informações sobre a JMJ 2023 em
www.lisboa2023.org/pt/
 
PREPARAÇÃO PARA O CRISMA Nesta Terça-
-feira, dia 18 de Outubro, decorre a terceira reu-
nião do ci clo de encontros de preparação para o 
Crisma. Des tinado a adultos e jovens a partir dos 
16 anos, orien tado pelo Pe. Miguel, decorre às ter-
ças-feiras, pelas 21h30, no Secretariado Paroquial 
de Santa Maria de Belém (Rua dos Jerónimos, 3). 
Para a inscrição, os interessados deverão ser portado-
res de Certidão de Baptismo e de Diploma da Primei-
ra Comunhão. Relativamente à Primeira Comunhão, 
se não tiverem diploma, poderão apresentar a Cédula 
de Vida Cristã.

 CATEQUESE Como anunciado, as actividades da Ca-
tequese já se iniciaram, mas as inscrições continuam 
abertas! O Horário final, com distribuição pelos novos 
Catequistas e indicação das salas, já está publicado.
A inscrição pode ser feita online, através do site da 
Paróquia (www.paroquiasfxavier.org) ou presencial-
mente, no Secretariado Paroquial.

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Lc 18, 1-8

TERÇO NO MÊS DE OUTUBRO EM CASELAS 
Como é tradição, o Terço é rezado de segunda a sexta-
-feira na Igreja da Sagrada Família, em Caselas, durante 
o mês de Outubro.
A recitação do Terço será às 21h00.

CONFERÊNCIA VICENTINA O habitual peditório 
para a Conferência de S. Vicente de Paulo, no final das 
Missas, vai realizar-se neste fim-de-semana de 15-16 
de Outubro.

Ajudem as Vicentinas a ajudar quem mais precisa de 
ajuda na nossa Paróquia. Obrigado!.



JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE. 
EVENTO DE PREPARAÇÃO
«Maria levantou-se e partiu apressadamente» 
(Lc 1, 39)

QUE SENTIDO TEM 
«INSISTIR» COM DEUS?
Papa Francisco, Outubro 2013

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES: A IGREJA TERÁ SEMPRE DE IR MAIS LONGE
Papa Francisco, 23 de Outubro 2022

¶  Convidamos-te a participar no dia 23 de Outubro, 
na Paróquia de São Francisco Xavier, no evento de 
preparação para a Jornada Mundial da Juventude 
Lisboa 2023 (JMJ) sobre o tema 
“A minha experiência na Jornada Mundial da 
Juventude”.

Inscrições (ver no site):
https://forms.gle/bVRUGiWXrC8Qvqrf8

Horário
18h30: Missa
19h15: Jantar Ligeiro (contribuição de 2€ - trazer 
trocado)
19h45: A minha experiência na Jornada
21h00: Fim do evento

Contamos contigo e convida um amigo para vir 
também!

¶  Trata-se de uma boa pergunta, que nos faz apro-
fundar um aspecto muito importante da fé: Deus 
convida-nos a rezar com insistência, não porque 
não sabe do que nós temos necessidade, nem 
porque não nos ouve. 
Pelo contrário, Ele ouve sempre e conhece tudo 
acerca de nós, com amor. 
¶  No nosso caminho quotidiano, especialmente 
nas dificuldades, na luta contra o mal fora e dentro 
de nós, o Senhor não está distante, está ao nosso 
lado; nós lutamos, tendo-o ao nosso lado, e a nossa 
arma é precisamente a oração, que nos faz sentir a 
sua presença ao nosso lado, a sua misericórdia e 
também a sua ajuda. 
¶  Mas a luta contra o mal é árdua e longa, exige 
paciência e resistência – como Moisés, que devia 
manter as mãos levantadas para fazer com que o 
seu povo vencesse. 
É assim: há uma luta a empreender todos os dias; 
mas Deus é o nosso aliado, a fé nele é a nossa força 
e a oração é a expressão desta fé. 
Por isso, Jesus assegura-nos a vitória, mas no final 
interroga-se: «Mas, quando o Filho do Homem vier, 
acaso encontrará a fé sobre a terra?». 
¶  Se se apaga a fé, apaga-se a oração, e nós cami-
nhamos na escuridão, perdemo-nos no caminho 
da vida.
¶  Qual é a missão da Igreja? 
Propagar no mundo a chama da fé, que Jesus 
acendeu no mundo: a fé em Deus que é Pai, Amor 
e Misericórdia. 
O método da missão cristã não é do proselitismo, 
mas da chama compartilhada que aquece a alma.
¶  Rezemos sempre, mas não para convencer o Se-
nhor com a força das palavras! 
Ele sabe melhor do que nós do que temos neces-
sidade! 
Ao contrário, a oração perseverante é expressão da 
fé num Deus que nos chama a combater com Ele, 
todos os dias, em cada momento, para vencer o 
mal com o bem.

¶  O Papa assinala na sua Mensagem para o Dia 
Mundial das Missões (23 de Outubro) que “não 
existe qualquer realidade humana que seja alheia 
à atenção dos discípulos de Cristo, na sua missão”. 
A Igreja de Cristo sempre esteve, está e estará ‘em 
saída’ rumo aos novos horizontes geográficos, so-
ciais, existenciais, rumo aos lugares e situações hu-
manos ‘de confim’, para dar testemunho de Cristo 
e do seu amor a todos os homens e mulheres de 
cada povo, cultura, estado social.”
¶  No texto, intitulado ‘Sereis minhas testemunhas’, 
inspirado numa passagem do livro bíblico dos Ac-
tos dos Apóstolos (Act 1, 8) o Santo Padre sustenta 
que a missão será sempre ‘também missio ad gen-
tes’, considerando que “a Igreja terá sempre de ir 
mais longe, mais além das próprias fronteiras, para 
testemunhar a todos o amor de Cristo.
Na evangelização, caminham juntos o exemplo 
de vida cristã e o anúncio de Cristo. Um serve ao 
outro. São os dois pulmões com que deve respirar 
cada comunidade para ser missionária.”
¶  Identifica como “fundamental, para a transmis-
são da fé”, o testemunho de vida dos cristãos.
¶  A mensagem pontifícia sublinha o “carácter uni-
versal” da missão dos discípulos de Jesus e a natu-
reza missionária da própria Igreja.

¶  “A missão realiza-se em conjunto, não individual-
mente: em comunhão com a comunidade eclesial 
e não por iniciativa própria. 
Em última análise, a verdadeira testemunha é o 
‘mártir’, aquele que dá a vida por Cristo”, acentua, 
antes de evocar as “perseguições religiosas e situa-
ções de guerra e violência” que afectam hoje mui-
tos cristãos, “constrangidos a fugir da sua terra para 
outros países. 
Estamos agradecidos a estes irmãos e irmãs que 
não se fecham na tribulação, mas testemunham 
Cristo e o amor de Deus nos países que os aco-
lhem”.
¶  O Papa acrescenta que a presença dos fiéis de 
várias nacionalidades “enriquece o rosto das paró-
quias, tornando-as mais universais, mais católicas.
O cuidado pastoral dos migrantes é uma activida-
de missionária que não deve ser descurada, pois 
poderá ajudar também os fiéis locais a redescobrir 
a alegria da fé cristã que receberam”.

¶  A mensagem conclui com um agradecimento 
aos “inúmeros missionários que gastaram a vida 
para ‘ir mais além’, encarnando a caridade de Cristo 
por tantos irmãos e irmãs que encontraram”.

Nicolas Poussin, Cristo entregando as chaves a S. Pedro


