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Nº 484 – Série III – 13 de Outubro de 2019 

DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM 
 

 
  
Irmãos e irmãs em Jesus 
Na liturgia deste Domingo, podemos verificar que 

Deus não vê cor nem raça nem religião 
nem política, Ele apenas vê filhos! Jesus é 
o Rosto do Pai, e este mesmo Jesus 
fundou a Igreja Una, Santa Católica e 
Apostólica para que o Seu nome seja 
louvado e salvemos a nossa vida; contudo 
vimos que tanto na primeira leitura (o 
sírio Naamã) como no Evangelho (o leproso samaritano) Deus quis fazer 
maravilhas naqueles que eram «de fora» que não seguiam a “regra oficial” 
da religião judaica. O mais importante que podemos verificar nestes 
homens que se viram curados é que se aproximaram de Deus com o seu 
coração puro! É isto que é fundamental, o grito por compaixão chega ao 
coração de Deus quando parte de um coração livre, puro, confiante! 
Qualquer um destes homens curados fizeram questão de agradecer. 
Muitas vezes passamos a vida a exigir de Deus que nos ajude e talvez nos 
falta a humildade de agradecer tudo o que temos e somos. Sim, o amor a 
Deus tem de passar pela virtude da gratidão; é uma virtude de quem não 

se limita a «pedinchar» mas que tem a maturidade de viver a vida contentando-se 
com a sua realidade e com que vive à sua volta. Viver na gratidão é viver feliz e é 
esta felicidade que precisamos para que nos seja oferecida a saúde tal como foi 
restituída a estes dois estrangeiros. Santo Domingo para todos. 

Pe Silvano Gonçalves 

AÇÃO PASTORAL: 14 a 20 de Outubro de 2019 
 CALHETA S. FRANCISCO ATOUGUIA 

Segunda-feira 
14 – 10 – 2019 

  Missa - 18:30 

Terça-feira 
15 – 10 – 2019 

   

Quarta-feira 
16 – 10 – 2019 

   

Quinta-feira  
17 – 10 – 2019 

   

Sexta-feira  
18 – 10 – 2019 

   

Sábado 
19 – 10 – 2019 

Missa – 17:40 Missa – 19h Missa – 16:30 
 

20 – 10 – 2019 
DOM XXIX TC 

Missa – 11h 
 

Missa 9:30 
 

Cristo Rei 8h 
São Pedro 16h 

PUBLICAÇÕES GERAIS 
JORNADA DIOCESANA DA JUVENTUDE 

Próxima semana temos o jornal Voz Calhetense 

Dia 19, Sábado teremos uma vigília de oração na igreja de São Francisco 

orientada por um sacerdote cantor - 20h 

Nesta semana o vosso pároco estará fora 

 Sexta dia 18, reunião de pais e alunos 9º e 10º ano. São Francisco 20h 

 

Paróquia do Atouguia 
 Festa de São Pedro de Alcântara dia 20 de Outubro 
 Domingo dia 13, exposição do Santíssimo pelas 17h 
 Recebi 200€ para ajuda da dívida 
  

Paróquia da Calheta 
 Próximo Sábado dia 19 a catequese tomará parte numa caminhada pela 

liga contra o cancro 
  

 
Paróquia de São Francisco Xavier 
 Funeral do senhor Francisco Domingo pelas 12:30 

  

«Levanta-te, a tua fé te salvou» 



Evangelho de domingo, dia 20 de Outubro 2019 
XXIX Domingo do Tempo Comum – Ano C 

Evangelho segundo São Lucas Lc 18,1-8 

Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de 
orar sempre sem desanimar: 

«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 
viúva 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 esta terra?» Palavra da salvação. 

Papa questiona católicos que vivem «ideologia seletiva» e «intransigente» 
O Papa Francisco disse hoje no Vaticano que os católicos devem viver uma pertença 

“universal”, rejeitando qualquer “ideologia seletiva” e “intransigente” que provoque 
divisões 

“Como vivo a minha fé? Vou ao encontro dos outros ou, pelo contrário, estou contra 
os outros? Pertenço à Igreja universal – bons, maus, todos, todos – ou tenho uma 
ideologia seletiva? Adoro Deus ou adoro as formulações dogmáticas?”, questionou (…) 

A intervenção centrou-se na figura do apóstolo Paulo (Saulo, antes do Batismo), que 
antes da sua conversão ao Cristianismo se destacava pela perseguição aos discípulos de 
Jesus. 

“O jovem Saulo é retratado como alguém intransigente, isto é, que manifesta 
intolerância com quem pensa de outra forma, absolutiza a sua própria identidade 
política ou religiosa, e reduz o outro a um potencial inimigo a combater”.(…) 

Segundo o Papa, este é o retrato de uma fé transformada em “ideologia religiosa, 
ideologia social, ideologia política”. 

“Como é a minha vida religiosa? A fé em Deus, que professo, torna-me amigável ou, 
pelo contrário, hostil a quem é diferente de mim?”, (…) 

O pontífice defendeu que, como São Paulo, é preciso aprender que “não se devem 
combater as pessoas, mas o mal que inspira as suas ações”. 

O tema da “ideologia” nas comunidades católicas tinha estado presente na homilia que 
o Papa pronunciou esta terça-feira, na Capela da Santa Marta, na qual se falou dos 
cristãos que se “fecham” e têm “medo de crescer” por estarem apegados “às suas 
convicções, às suas primeiras convicções, às suas próprias ideologias”.  

Os que “preferem a ideologia à fé” acabam por “afastar-se da comunidade”, alertou 
Francisco. 

(…) 
Cidade do Vaticano, 09 out 2019 (Ecclesia)  
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