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Nº 450 – Série III – 14 de Outubro de 2018 
DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM 

 

 
 
A Palavra que Jesus nos oferece no 
Evangelho deste Domingo, é central 
para a compreensão daquela que é ou 

deve ser a verdadeira vivência 
da nossa fé cristã. Olhamos 
para aquele jovem, rico de 
bens materiais, «bom rapaz», 
pois cumpria todos os 
mandamentos e até teve 
direito a que Jesus olhasse para ele com simpatia, como nos relata o 
Evangelho. Este jovem buscava a perfeição, e Jesus, compreendendo e 
amando a boa vontade deste rapaz, faz-lhe um desafio radical: dar tudo 
aos pobres! Será que Jesus queria ver este bom rapaz na miséria? Á 
fome? Não me parece, acaba o texto dizendo que receberá cem vezem 
mais em tudo! Uma das questões que aqui se coloca é que afinal o 
agarrar-se aos bens do mundo significa cair num vazio! O egoísmo é o 
principal inimigo da raça humana e é precisamente esse que Jesus quer 
banir do mundo! Sim irmãos, é claro que todos os bens materiais que 
possuímos são dom de Deus, mas deverão ser para nossa subsistência, 

nunca para nossa acumulação deixando outros na miséria. A expressão «rico» 
utilizada no Evangelho, é todo aquele que acumula para si, visando só o seu 
interesse particular, é isso que é obra do mal! Aprendamos o dom da 
generosidade e sejamos felizes. Santo Domingo para todos 

Pe Silvano Gonçalves 

AÇÃO PASTORAL: 15 a 21 de Outubro 2018 
 CALHETA S. FRANCISCO ATOUGUIA 

Segunda-feira 

15 – 10 – 2018 
 Missa - 19h  Missa – 18:30 

Terça-feira 

16 – 10 – 2018 

 

  Cartório – 18h 
Missa – 19h 

  

Quarta-feira 

17 – 10 – 2018 

 

 Missa - 8h 
Cartório 

Cartório – 18h 
Missa – 19h 

Quinta-feira 

18 – 10 – 2018 
 Santa Casa – 16h 

Bom Sucesso - 19h 
 

Sexta-feira 

19 – 10 – 2018 

 

 Cartório - 18h 
Missa – 19h 

Missa - 8h 
Cartório 

SÁBADO  

20 – 10 – 2018 
Missa - 16:30 Missa - 17:40 Missa – 19h 

21 – 10 – 2018 

DOM XXIX  TC 
Missa – 11h 

 
Missa 9:30 

 
Missa – 8h 

PUBLICAÇÕES GERAIS 
 Próxima semana temos o Jornal VOZ CALHETENSE 
 A Casa do Povo está a dar formação musical, pais inscrevam as 

vossas crianças 
 OFICINAS DE ORAÇÃO E VIDA: apresentação no dia 19 de Outubro, sexta-feira, 

na paróquia de São Francisco pelas 19:30 

  
 

Paróquia do Atouguia 
 A nossa procissão das velas será no dia 26 de Outubro na Capela de Cristo Rei 
 Reunião com todas as Filhas de Maria, sábado dia 20, depois da Missa 
 recebi 500€ para a nossa dívida de Elisa Teixeira Gomes 
 Recebi 100€ para a nossa dívida de pessoa particular 
  

Paróquia da Calheta 
  
  

Paróquia de São Francisco Xavier 
 OFICINAS DE ORAÇÃO E VIDA: apresentação no dia 19 de Outubro, sexta-feira, 

depois da Missa 
  

 

Queres ser perfeito? Vai, vende tudo o que tens, dá aos 
pobres e terás um tesouro. 



Evangelho de domingo, dia 21 de Outubro 2018 
XXIX Domingo do Tempo Comum - Ano B 

Evangelho segundo São Marcos 10,35-45. 

Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e 
disseram-Lhe: «Mestre, nós queremos que nos faças o que Te vamos pedir». 

Jesus respondeu-lhes: «Que quereis que vos faça?». 
Eles responderam: «Concede-nos que, na tua glória, nos sentemos um à tua 

direita e outro à tua esquerda». 
Disse-lhes Jesus: «Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que Eu vou 

beber e receber o batismo com que Eu vou ser batizado?». 
Eles responderam-Lhe: «Podemos». Então Jesus disse-lhes: «Bebereis o cálice 

que Eu vou beber e sereis batizados com o batismo com que Eu vou ser batizado. 
Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não Me pertence a Mim 

concedê-lo; é para aqueles a quem está reservado». 
Os outros dez, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. 
Jesus chamou-os e disse-lhes: «Sabeis que os que são considerados como chefes 

das nações exercem domínio sobre elas e os grandes fazem sentir sobre elas o seu 
poder.  

Não deve ser assim entre vós: quem entre vós quiser tornar-se grande será vosso 
servo, e quem quiser entre vós ser o primeiro será escravo de todos; porque o Filho 
do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de 
todos». Palavra da salvação. 

 

Papa desafia a Igreja Católica a uma presença de «caridade e misericórdia» diante 

dos fracassos conjugais 

O papa Francisco afirmou hoje na Praça de São Pedro, em Roma, que a Igreja 
Católica tem de olhar para os fracassos conjugais com “caridade” e “misericórdia”, 
rejeitando quem os condena imediatamente. 

“Diante de tantos dolorosos fracassos conjugais, a Igreja sente-se chamada a 
fomentar uma presença de caridade e de misericórdia, para levar de volta a Deus os 
corações feridos e perdidos”, afirmou Francisco durante a oração do ângelus. 

“O modo de agir do próprio Deus com o seu povo infiel, isto é connosco, ensina-
nos que o amor ferido pode ser curado por Deus através da misericórdia e do 
perdão. Portanto, à Igreja, nestas situações, não é chamada só e imediatamente a 
condenar”, acrescentou. 

O Papa lembrou que a Igreja não se cansa de “confirmar a beleza da família” 
como é proposta na Sagrada Escritura e na tradição e, na atualidade, “esforça-se 
por fazer expressar a sua proximidade materna a quantos vivem a experiência de 
relacionamentos quebrados ou mantidos com sofrimento e cansaço”. 

Durante a oração do ângelus, o Papa lembrou aos peregrinos e turistas presentes 
no Vaticano que este domingo, dia 7 de outubro, é dedicado a Nossa Senhora do 
Rosário e pediu a todos a oração do terço durante o mês de outubro para “afastar os 
ataques do malígno que quer dividir a Igreja”.        Cidade do Vaticano 07 out 2018 (Ecclesia) 
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