
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
SEGUNDA-FEIRA  
S. António Maia Claret, bispo
Ef 4, 32 – 5, 8; Lc 13, 10-17
TERÇA-FEIRA
Festa do Aniversário da 
Dedicação da Igreja Catedral
Ef 5, 21-33; Lc 13, 18-21
QUARTA-FEIRA
Ef 6, 1-9; Lc 13, 22-30
QUINTA-FEIRA
Ef 6, 10-20; Lc 13, 31-35
SEXTA-FEIRA
Festa de S. Simão e S. Judas, 
Apóstolos. Ef 2, 19-22; 
Lc 6, 12-19
SÁBADO
S. João Paulo II, papa
Filip 1, 18b-26; Lc 14, 1. 7-11
DOMINGO 
Domingo XXXI do Tempo 
Comum. Semana dos 
Seminários. Sab 11, 22 – 12, 2; 
2 Tes 1, 11 – 2, 2; Lc 19, 1-10
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a via descendente

¶ Só depois de termos olhado atentamente nos olhos dos 
pobres, dos oprimidos e dos marginais, de termos prestado 
uma humilde atenção às suas formas de vida, de termos 
escutado com delicadeza as suas observações e percepções, 
então talvez tenhamos começado já a vislumbrar a verdade 
de que Jesus falava. É um vislumbre dos «olhos curados pela 
graça», de que falou Tertuliano.
¶ Algures, no fundo dos nossos corações, nós já sabemos 
que o êxito, a fama, a influência, o poder e o dinheiro não nos 
transmitem a alegria e a paz interiores por que ansiamos.
¶ Algures podemos até sentir uma certa inveja daqueles que 
se despojaram de todas as falsas ambições e que encontraram 
uma realização mais profunda na sua relação com Deus.
¶ Sim, algures nas profundezas de nós mesmos podemos 
até saborear um pouco dessa alegria misteriosa no sorriso 
daqueles que não têm nada a perder. Então, começamos 
a perceber que a via descendente não é a via que leva ao 
Inferno, mas a via que leva ao Céu.
HENRI NOUWEN, IN “O ESVAZIAMENTO DE CRISTO”

Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para 
alguns que se consideravam justos e desprezavam os 
outros:  «Dois homens subiram ao templo para orar; 
um era fariseu e o outro publicano. 
O fariseu, de pé, orava assim: ‘Meu Deus, dou-Vos 
graças por não ser como os outros homens, que são 
ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publica-
no. Jejuo duas vezes por semana e pago o dízimo de 
todos os meus rendimentos’. 
O publicano ficou a distância e nem sequer se atrevia 
a erguer os olhos ao Céu; mas batia no peito e dizia: 
‘Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou peca-
dor’.  Eu vos digo que este desceu justificado para sua 
casa e o outro não.  Porque todo aquele que se exalta 
será humilhado e quem se humilha será exaltado»

DIA ABERTO NO SEMINÁRIO DOS OLIVAIS O Seminá-
rio dos Olivais promove o “Dia Aberto”, no dia 30 de Outu-
bro, a partir das 09h30, como forma de dar a conhecer o 
“local de formação dos sacerdotes”. 
“O Dia Aberto vai ter espaço para testemunhos, 
workshops e momentos de oração”, anuncia o reitor do 
Seminário, cónego José Miguel Pereira.
O dia conta ainda com almoço partilhado pelas 12h30, 
uma visita guiada às 13h30 e a tarde é preenchida com 
“testemunhos SODay”.
Durante a semana, desde o jantar de dia 30/Outubro até 
à tarde de 05/Novembro, há a possibilidade de jovens 
rapazes maiores de 18 anos poderem viver ao ritmo dos 
seminaristas.
Depois dos seus horários e/ou trabalhos, os jovens par-
tilham oração, refeições e convívio, pernoitando no Se-
minário. 
De manhã vão para as suas ocupações e re-
gressam ao Seminário no final do dia. 
Na quinta-feira, dia 03/Novembro, às 21h30, haverá uma 
vigília pelos Seminários, aberta a quem queira vir e rezar. 

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

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 33 (34), 2-3.17-18.19.23
REFRÃO: O pobre clamou 
e o Senhor ouviu a sua voz.

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES Celebramos neste 
Domingo o Dia Mundial das Missões. Por esse moti-
vo, os ofertórios deste fim-de-semana destinam-se a 
apoiar as Missões e os Missionários católicos espalha-
dos pelo Mundo.
 
SEMANA DOS SEMINÁRIOS  ‘Não te envergonhes 
de dar testemunho de Cristo’ (2Tim 1,8) é o tema da 
Semana dos Seminários 2022, que se vai realizar de 
30 de Outubro a 6 de Novembro. A Conferência Epis-
copal Portuguesa pede aos cristãos que, na sua ora-
ção pessoal, familiar ou comunitária, “rezem de forma 
mais intensa pelos seus Seminários”.

HORA DE INVERNO: DOMINGO, 30 DE OUTU-
BRO Na madrugada do próximo dia 30 de Outubro, 
Domingo da próxima semana, entramos na Hora de 
Inverno. Por isso, os relógios atrasam 60 minutos às 
02h00, passando para as 01h00. 
Os horários das Missas mantêm-se mas é preciso ter 
atenção à nova hora legal
 
JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE
Recordamos o convite para participar neste Domin-
go, dia 23 de Outubro, na Paróquia de São Francisco 
Xavier, no evento de preparação para a Jornada Mun-
dial da Juventude Lisboa 2023 (JMJ) sobre o tema
“A minha experiência na Jornada Mundial da Juven-
tude”.
Programa
18h30: Missa
19h15: Jantar Ligeiro (contribuição de 2€ – trazer tro-
cado)
19h45: A minha experiência na Jornada
21h00: Fim do evento

Contamos contigo e convida um amigo para vir 
também! 
Inscrições: https://forms.gle/bVRUGiWXrC8Qvqrf8

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Lc 18, 9-14
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DAR TESTEMUNHO
Ecclesia, sobre  a Semana de Oração pelos Seminários
(30 de Outubro a 06 de Novembro)

COMO APROXIMAR-SE DE JESUS
Papa Francisco, Março 2020

¶  ‘Não te envergonhes de dar testemunho de 
Cristo’ é o tema da Semana dos Seminários 2022.
“A Igreja deposita uma grande confiança nos 
mais jovens e o apelo a que sejam capazes de 
dar um testemunho alegre da fé assenta no 
reconhecimento das suas capacidades, energia, 
audácia e criatividade. A todos e cada um, Jesus 
Cristo, o grande amigo, chama a uma vocação 
e a alguns concede o dom do chamamento ao 
ministério ordenado”, escreveu D. António Augusto 
Azevedo, bispo de Vila Real.
¶  O responsável na Conferência Episcopal 
Portuguesa pelas Vocações e Ministérios assinala 
que o fundamental é que nenhum jovem deixe de 
se interrogar sobre a possibilidade desse caminho 
ou exclua essa hipótese, a questão vocacional 
assume, muitas vezes, a forma de inquietação 
interior, que permanece até se resolver numa 
opção que pode ser a de entrar num Seminário.
¶  Com esta semana especial no calendário 
católico, o responsável católico explica que a Igreja 
pretende apelar aos mais jovens para que sejam 
testemunhas alegres e corajosas de Jesus Cristo 
e do seu Evangelho, citando o Papa Francisco na 
Exortação Apostólica Pós-Sinodal, Cristo Vive.
¶  Afirmar a fé sem medo ou vergonha, dispor-
se a levar a Palavra de Cristo a todos os lugares e 
ambientes, sendo missão de todos os cristãos, 
constitui um desafio dirigido especialmente aos 
jovens, refere D. António Augusto Azevedo.
¶  A oração não só exprime e reforça a comunhão 
com os Seminários como é uma forma 
insubstituível de ajuda espiritual, referindo que 
estas casas de formação, em geral, também 
carecem de maior apoio material, referiu.
¶  A Conferência Episcopal Portuguesa pede aos 
cristãos que, na sua oração pessoal, familiar ou 
comunitária, rezem de forma mais intensa pelos 
seus Seminários.
¶  O presidente da Comissão Episcopal das 
Vocações e Ministérios realça também que a 
Semana dos Seminários é momento oportuno 

¶  Um dos homens vai rezar para dizer que é um 
corajoso, como se dissesse a Deus: “Vê como sou 
corajoso, se precisares de alguma coisa, diz-me, 
que eu resolvo o teu problema”. Presunção.
¶  A atitude do fariseu recorda o irmão mais velho 
da parábola do filho pródigo, que também se con-
siderava corajoso, e que lamentava o facto de o pai 
nunca lhe ter oferecido uma festa, ao contrário do 
«desgraçado» do irmão, assim como a narrativa do 
rico que se banqueteava todos os dias sem se im-
portar com a miséria de Lázaro, estendido à porta 
do seu palácio.
¶  Trata-se de personagens que ostentam a se-
gurança em si próprios, com o dinheiro, o poder, 
em contraposição com o publicano, que, batendo 
com a mão no peito, não se chega ao altar, fica 
à distância, comportamentos que, igualmente, 
lembram os do filho pródigo, ambos tendo bem 
presente os pecados cometidos, assim como o do 
mendigo Lázaro.
¶  A parábola de hoje ensina como aproximar-se 
de Jesus: Com humildade, com a alma nua, sem 
disfarces, sem travestir-se das virtudes próprias, 
para quem Deus perdoa todos os pecados, mas 
precisa que cada pessoa lhos faça ver, com o co-
ração nu, e não com a presunção cheia de si de 
quem exalta os seus méritos.
¶  Rezar Tu e eu, cara a cara, de alma nua. É isto 
que o Senhor te ensina; quando nos dirigimos ao 
Senhor algo seguros de nós próprios, cairemos na 
presunção, teremos a segurança noutro lado que 
não Deus.
¶  Por isso, o caminho é o abaixamento, o ser-se 
capaz de entender a realidade, que se sintetiza 
nesta certeza: «Tu és Deus, eu sou pecador; mas 
digo que sou pecador não da boca para fora, mas 
do coração».
¶  A justificação diante de Deus é soberba, é orgu-
lho, é exaltar-se a si próprio, é travestir-se daquilo 
que não se é, e por isso as misérias continuam den-
tro da pessoa.

Pedro pregando. Masolino da Panicale

São Francisco, Zurbarán

para que as Dioceses e Congregações Religiosas, 
o conjunto da Igreja e a sociedade tenham 
consciência da realidade actual destas casas.
¶  Em ambientes eclesiais e no espaço 
público é notória a falta de conhecimento e 
reconhecimento acerca da vida dos Seminários. 
Tantas vezes prevalecem as memórias do passado, 
os preconceitos, ideias feitas e suposições em 
detrimento do conhecimento real das pessoas, dos 
percursos formativos e das situações concretas.
¶  No seu sítio online, a CEVM já publicou 
alguns subsídios para a Semana dos Seminários 
2022, como a mensagem do presidente desta 
comissão episcopal, o cartaz e o postal-oração e, 
brevemente, vai partilhar uma vigília de oração, 
algumas catequeses, propostas para a Liturgia e 
conteúdos multimédia.

¶  Quando começamos a oração com as nossas jus-
tificações, com as nossas seguranças, não será ora-
ção, será falar com o espelho; ao contrário, quando 
começamos a oração com a verdadeira realidade 
– sou pecador, sou pecadora –, é um bom passo 
em frente para deixar-se olhar pelo Senhor. 
Que Jesus nos ensine isto.


