CATEQUESE: Estão abertas as inscrições para

a Catequese no Ano 2018/19. A ficha pode ser
obtida na página da paróquia.
Também está disponível em papel no Secretariado Paroquial e na Igreja de Caselas.
A ficha deve ser enviada por email para:
catequese@paroquiasfxavier.org.
As fichas em papel devem ser entregues no Secretariado Paroquial.
O horário, provisório, e o início das actividades
serão anunciados em breve.
PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA As Paróquias de
S. Francisco Xavier e de Sta. Maria de Belém vão
em Peregrinação a Fátima, a pé, nos dias 4 a 6
de Outubro, com partida de Santarém.
O transporte para Santarém e o regresso de Fátima a Lisboa serão em autocarro.
O preço, incluindo transporte, dormida e alimentação durante os 3 dias, é de 80 €.
As inscrições encerram neste fim-de-semana.
A FOLHA INFORMATIVA está de regresso, após
a pausa habitual de férias.
OS XAVIEIRINHOS vão estar de volta em breve, acompanhando o início das actividades da
Catequese.
OS ALMOÇOS TEMÁTICOS regressam no próximo dia 29 de Setembro, com o objectivo de
recolher fundos para amortizar a dívida contraí
da com a construção da Nova Igreja Paroquial.
E regressamos com o excelente Cozido à Portuguesa, preparado pelo chefe Higino Queiroz
e Mello!
Como sempre, apenas 15€ com tudo incluído:
cozido, pão, bebidas, sobremesas e café!
Inscrições até 27 de Setembro, nas listas à entrada da Igreja ou contactando Maria Cândida (91
410 7702). Venham e tragam amigos!
VICENTINAS No fim-de-semana de 22-23 de
Setembro realiza-se o habitual peditório, no final das Missas, para a Conferência Vicentina.
Ajudem-nas a ajudar quem mais precisa na nossa Paróquia. Bem-hajam!

EVANGELHO deste domingo:

Mc 8, 27-35

Naquele tempo, Jesus partiu com os seus
discípulos para as povoações de Cesareia
de Filipe. No caminho, fez-lhes esta pergunta: «Quem dizem os homens que Eu
sou?». Eles responderam: «Uns dizem João
Baptista; outros, Elias; e outros, um dos profetas». Jesus então perguntou-lhes: «E vós,
quem dizeis que Eu sou?». Pedro tomou a
palavra e respondeu: «Tu és o Messias».
Ordenou-lhes então severamente que não
falassem d’Ele a ninguém.
Depois, começou a ensinar-lhes que o Filho do homem tinha de sofrer muito, de
ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos
sacerdotes e pelos escribas; de ser morto e
ressuscitar três dias depois.
E Jesus dizia-lhes claramente estas coisas.
Então, Pedro tomou-O à parte e começou
a contestá-l’O. Mas Jesus, voltando-Se e
olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: «Vai-te, Satanás, porque não
compreendes as coisas de Deus, mas só as
dos homens».
E, chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: «Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-Me.
Na verdade, quem quiser salvar a sua vida
perdê-la-á; mas quem perder a vida, por
causa de Mim e do Evangelho, salvá-la-á».

1061
15.09. 2018

PA R Ó Q U I A

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

SÃO FRANCISCO XAVIER

Se alguém quer vir após Mim,
renegue-se a si mesmo,
tome cada dia a sua cruz e siga-Me.

SALMO RESPONSORIAL 114 (116), 1-2.3-4.5-6.8-9
REFRÃO: Andarei na presença do Senhor

sobre a terra dos vivos.
DINHEIROS PARA A IGREJA

Quiosque – 55,30 €
Caixas – 31,86 €
Yoga – 750,00 €
Pilates – 120,00 €

Andrea di Bartolo

DOMINGO
XXIV do Tempo Comum
Is 50, 5-9a
Tg 2, 14-18
Mc 8, 27-35
SEGUNDA
S. Roberto Belarmino,
bispo e doutor da Igreja
1 Cor 11, 17-26.33
Lc 7, 1-10
TERÇA
1 Cor 12, 12-14. 27-31a
Lc 7, 11-17
QUARTA
S. Januário, bispo
e mártir
1 Cor 12, 31 – 13, 13
Lc 7, 31-35
QUINTA
SS. André Kim Taegon,
presbítero, Paulo
Chang Hasang, e
Companheiros, mártires
1 Cor 15, 1-11
Lc 7, 36-50
SEXTA
Festa de S. Mateus,
Apóstolo e Evangelista
Ef 4, 1-7. 11-13
Mt 9, 9-13
SÁBADO
1 Cor 15, 35-37. 42-49
Lc 8, 4-15
PRÓXIMO DOMINGO
Sab 2, 12. 17-20
Tg 3, 16 – 4, 3
Ev Mc 9, 30-37

NEGA-TE A TI PRÓPRIO. CARREGA A TUA CRUZ CADA DIA E SEGUE-ME

QUEM É JESUS PARA CADA UM DE NÓS?

P. Dennis Clark (EUA)

Papa Francisco, Angelus, 19 Junho 2016

Não parece uma grande receita para uma
vida grande e feliz, a não ser que se esteja
realmente a sofrer!
Mas é Jesus que fala, por isso vamos ver se
podemos dar algum sentido a essas palavras.
Se quiseres ser feliz, diz Jesus, “carrega a tua
cruz”. Agora, como então, “cruz” significa
simplesmente o “verdadeiro trabalho de
cada dia”, que se opõe a um dia totalmente
ocupado ou ficar sempre no mesmo sítio.
E como é que sabemos qual é o verdadeiro
trabalho de cada dia? Os nossos dons e as
nossas circunstâncias dizem-nos.
E o Espírito fala directamente aos nossos
corações. Se O ouvirmos, saberemos a cada
dia qual é o nosso verdadeiro trabalho e a
alegria virá de o realizarmos.
Se quiseres ser feliz, Jesus diz “carrega a tua
cruz”. Não fujas do verdadeiro trabalho de
cada dia. Corre para ele. Compromete-te
com ele. Dá-te inteiramente a ele, como
Jesus.
Viver assim tem o seu preço, como é óbvio,
e por vezes, como em Jesus, esse preço é
muito alto. Mas o Espírito de quem recebemos a direcção da nossa vida dar-nos-á o
que precisamos à medida que precisarmos.
A alternativa, fugir do trabalho da nossa
vida e trair os nossos dons, só vai trazer no

fim mágoa sobre mágoa. Não há escolha
possível.

Todos nós temos necessidade de respostas
adequadas às nossas interrogações, às nossas perguntas concretas.
Em Cristo, somente n’Ele, é possível encontrar a paz verdadeira e o cumprimento de
todas as aspirações humanas.
Jesus conhece o coração do homem como
ninguém.
É por isso que o pode curar, instilando-lhe
vida e consolação.

Se quiseres ser feliz, Jesus diz “nega-te a ti
próprio”, isto é, esquece-te.
Pára de ser a segurança do teu frágil ego.
Escuta os medos auto-centrados que o ego
utiliza para te atraiçoar: Será que me vão
detestar? Será que me vou dar mal? Será
que vai haver alguém a ficar com todo o reconhecimento? Será que vai custar muito?
Será que vou ficar magoado? Irei ganhar?
Irei perder? Como posso ter a certeza?

Se alguém quer vir após Mim, renegue-se
a si mesmo,
tome cada dia a sua cruz e siga-Me.

Os medos de um ego absorvido em si mesmo fecham-nos em nós e afastam-nos do
verdadeiro trabalho da nossa vida, afastam-nos da felicidade.
É o que Jesus nos tenta fazer ver: Se cederes ao medo e tentares salvar a tua vida.
agarrando-te com toda a força a cada fragmento dela, vais acabar por perdê-la toda.
O conselho de Jesus é: sossega no Senhor.
Esquece-te de ti próprio e dos teus medos.
Confia a tua vida ao Espírito que está em ti.
E então, com a liberdade e energia que só o
Espírito pode dar, gasta a tua vida, até à última gota, no trabalho que o Pai te entregou.
A felicidade suceder-se-á como o dia sucede à noite.

Rafael

Somos chamados a fazer da resposta de
Pedro a nossa resposta.
O mundo precisa mais do que nunca de
Cristo, da sua salvação, do seu amor misericordioso.
Muitas pessoas sentem um vazio ao seu
redor e dentro de si – talvez, às vezes, até
nós – e outras vivem na inquietação e na
insegurança por causa da precariedade e
dos conflitos.

Não se trata de uma cruz ornamental ou
ideológica, mas da cruz da vida, do próprio dever, do sacrifício pelo próximo com
amor – pelos pais, filhos, família, amigos e
até inimigos – da cruz da disponibilidade a
sermos solidários com os pobres e a comprometer-nos a favor da justiça e da paz.
Quando assumimos estas cruzes, perdemos sempre algo.
Trata-se de um perder para ganhar.
Mediante o seu Espírito Santo, Jesus dá-nos a força de ir em frente no caminho
da fé e do testemunho: fazer aquilo em
que cremos; não dizer uma coisa e fazer outra. E ao longo deste caminho
Nossa Senhora está sempre próxima de
nós e precede-nos: deixemo-nos pegar
pela sua mão.

