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Dia Hora Intenções 

Seg. 
03 

19:00 
- XXXº Dia - Maria de Fátima da Costa Monteiro e António Lomelino 
Vicente - m. c. Pessoa Amiga (pg). 

Terça 
04 

19:00 
- Maria da Glória Fernandes Alves e Joaquim Vieira Fernandes - m. c. 
Filhos. 

Quin. 
06 

19:00 
- Liga de Amigos e Vocações:  
Adoração e Vésperas com Ultreia de Cursilhistas. 

Sexta 
07 

19:00 
- Irmãos vivos e falecidos do Apostolado da Oração; 
- Familiares de Manuel e de Helena Esteves (pg). 

Sáb. 
08 

19:15 
 

Igreja do Senhor da Cruz de Pedra:  
- Américo Gonçalves Pimenta e Maria do Céu Oliveira Gonçalves 
(8/12) - m. c. filho Manuel (pg); 
- Manuel Vale Magalhães e Maria Irene Barros da Cruz - m. c. Filhos 
(pg); 
- Maria da Glória Fernandes Alves (aniv. nas) e Marido - m. c. Filhos; 
- Maria da Ascensão Oliveira Pimenta Vieitas - m. c. filha Catarina. 

 
 
 
 

Dom. 
09 
 
 
 
 

 
 

07:00 
 
 

11:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXVIII Domingo do Tempo Comum 
 
- Eucaristia. 
 
 
- Alfredo de Jesus Ferreira e Familiares - m. c. Esposa; 
- Amândio Baptista Gonçalves, Cândida Martins de Lima, Marido e 
Família - m. c. Maria da Conceição Martins de Barros (pg); 
- Iº Aniv. - Manuel Pereira da Costa - m. c. Irmãos e Sobrinhos (pg); 
- VIIIº Aniv. - João Agostinho Sousa e António Carlos Sousa - m. c. 
Pais (pg); 
- Rosa Pereira de Sousa (6/10) - m. c. Marido (pg); 
- Maria de Fátima Sousa Martins Alves e António Dias Cerqueira Alves 
- m. c. Marido e Filhos; 
- José Redondo Gonçalves, Pais e Sogros  - m. c. Esposa. 

- Campanha de Saneamento de bovinos: dias 3 (09:00 horas e 14:15 
horas) e 4 (09:00 horas). A legislação em vigor, obriga ao rastreio de 

todos os bovinos presentes em cada exploração. 
Boa Semana! 

Na Palavra de Deus que hoje nos é proposta, cruzam-se vários temas (a fé, a salva-
ção, a radicalidade do "caminho do Reino", etc.); mas sobressai a reflexão sobre a ati-
tude correta que o homem deve assumir face a Deus. As leituras convidam-nos a reco-
nhecer, com humildade, a nossa pequenez e finitude, a comprometer-nos com o 
"Reino" sem cálculos nem exigências, a acolher com gratidão os dons de Deus e a en-
tregar-nos confiantes nas suas mãos. 

Na primeira leitura, o profeta Habacuc interpela Deus, convoca-o para intervir no 
mundo e para pôr fim à violência, à injustiça, ao pecado... Deus, em resposta, confirma 
a sua intenção de atuar no mundo, no sentido de destruir a morte e a opressão; mas dá 
a entender que só o fará quando for o momento oportuno, de acordo com o seu projeto; 
ao homem, resta confiar e esperar pacientemente o "tempo de Deus". 

O Evangelho convida os discípulos a aderir, com coragem e radicalidade, a esse pro-
jeto de vida que, em Jesus, Deus veio oferecer ao homem... A essa adesão chama-se 
"fé"; e dela depende a instauração do "Reino" no mundo. Os discípulos, comprometi-
dos com a construção do "Reino" devem, no entanto, ter consciência de que não agem 
por si próprios; eles são, apenas, instrumentos através dos quais Deus realiza a salva-
ção. Resta-lhes cumprir o seu papel com humildade e gratuidade, como "servos que 
apenas fizeram o que deviam fazer". 

A segunda leitura convida os discípulos a renovar cada dia o seu compromisso com 
Jesus Cristo e com o "Reino". De forma especial, o autor exorta os animadores cristãos 
a que conduzam com fortaleza, com equilíbrio e com amor as comunidades que lhes 
foram confiadas e a que defendam sempre a verdade do Evangelho.         In “Dehonianos” 

Iª Leitura: 2 Reis 5, 14 - 17;  

Salmo Responsorial: 97 (98); 

IIª Leitura: 2 Tim 2, 8 - 13; 

Evangelho: Lc 17, 11 - 19. 
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 LITURGIA DA PALAVRA 
Domingo XXVIII do Tempo Comum 

9 de Outubro de 2022 
Primeira Leitura: 

Leitura do Segundo Livro dos Reis  
Naqueles dias, o general sírio Naamã 

desceu ao Jordão e aí mergulhou sete 
vezes, como lhe mandara Eliseu, o ho-
mem de Deus. A sua carne tornou-se ten-
ra como a de uma criança e ficou purifi-
cado da lepra. Naamã foi ter novamente 
com o homem de Deus, acompanhado de 
toda a sua comitiva. Ao chegar diante 
dele, exclamou: «Agora reconheço que 
em toda a terra não há outro Deus senão o 
de Israel. Peço-te que aceites um presente 
deste teu servo». Eliseu respondeu-lhe: 
«Pela vida do Senhor que eu sirvo, nada 
aceitarei». E apesar das insistências, ele 
recusou. Disse então Naamã: «Se não 
aceitas, permite ao menos que se dê a este 
teu servo uma porção de terra para um 
altar, tanto quanto possa carregar uma 
parelha de mulas, porque o teu servo nun-
ca mais há-de oferecer holocausto ou 
sacrifício a quaisquer outros deuses, mas 
apenas ao Senhor, Deus de Israel».  

Palavra do Senhor.  
Salmo Responsorial: 

O Senhor manifestou a salvação a todos 
os povos. 

Ou: Diante dos povos manifestou Deus 
a salvação.  
Segunda Leitura: 

Leitura da Segunda Epístola do apósto-
lo São Paulo a Timóteo  

Caríssimo: Lembra-te de que Jesus 
Cristo, descendente de David, ressuscitou 
dos mortos, segundo o meu Evangelho, 
pelo qual eu sofro, até ao ponto de estar 
preso a estas cadeias como um malfeitor. 
Mas a palavra de Deus não está encadea-
da. Por isso, tudo suporto por causa dos 
eleitos, para que obtenham a salvação que 
está em Cristo Jesus, com a glória eterna. 
É digna de fé esta palavra: Se morremos 
com Cristo, também com Ele viveremos; 
se sofremos com Cristo, também com Ele 

reinaremos; se O negarmos, também Ele 
nos negará; se Lhe formos infiéis, Ele 
permanece fiel, porque não pode negar-
Se a Si mesmo.  

Palavra do Senhor.  
Aleluia: cf 1 Tes 5, 18 

Em todo o tempo e lugar dai graças a 
Deus, porque esta é a sua vontade a vosso 
respeito em Cristo Jesus. 
Evangelho: Lc 17, 11 - 19. 

 
NOTA PASTORAL 

(cont) 

Apesar de todas as dificuldades com 
que nos deparamos, este é tempo de espe-
rança. Solidamente enraizados na experi-
ência de comunhão com Cristo que nos 
convida a não ter medo e seguindo o ape-
lo de S. Paulo ao referir que «a esperança 
não engana. Porque o amor de Deus foi 
derramado em nossos corações pelo Espí-
rito Santo que nos foi dado”. (Rm 5.5). 

Esta esperança gerada pela acção do 
Espirito Santo deve expressar-se em pala-
vra estimulante, mas sobretudo em gestos 
de partilha, de acolhimento e de autentica 
fraternidade. 

Uso as palavras do Papa Francisco para 
exortar à esperança. Diz ele: «convido à 
esperança que “nos fala duma realidade 
que está enraizada no mais fundo do ser 
humano, independentemente das circuns-
tâncias concretas e dos condicionamentos 
históricos em que vive. Fala-nos duma 
sede, duma aspiração, dum anseio de ple-
nitude, de vida bem-sucedida, de querer 
agarrar o que é grande, o que enche o 
coração e eleva o espírito para coisas 
grandes, como a verdade, a bondade e a 
beleza, a justiça e o amor. (…) A espe-
rança é ousada, sabe olhar para além das 
comodidades pessoais, das pequenas se-
guranças e compensações que reduzem o 
horizonte, para se abrir aos grandes ideais 
que tornam a vida mais bela e dig-
na”. Caminhemos na esperança!» (FT, 
55). 

Coloco este ano pastoral junto de Nossa 

Senhora, a Mãe da Esperança, conforto 
dos que sofrem e Estrela da Nova Evan-
gelização. 

+João Lavrador 
 

D. TOLENTINO MONDONÇA 
 

O Papa nomeou o cardeal português D. 
José Tolentino Mendonça como prefeito 
do novo Dicastério para a Cultura e a 
Educação, informou o Vaticano, em co-
municado enviado à Agência ECCLE-
SIA. 

O responsável, de 56 anos, deixa assim 
o cargo de Bibliotecário e Arquivista da 
Santa Sé, que assumiu em 2018. 

O Dicastério para a Cultura e a Educa-
ção é um novo organismo, que surge da 
reforma da Cúria Romana, promovida por 
Francisco, assumindo as missões anteri-
ormente confiadas à Congregação para a 
Educação Católica e ao Conselho Pontifí-
cio para a Cultura. 

O organismo nasceu com a publicação 
da constituição apostólica “Praedicate 
Evangelium”, a 19 de março deste ano. 

O Papa nomeou ainda o padre Giovanni 
Cesare Pagazzi como secretário do Dicas-
tério para a Cultura e a Educação e D. 
Angelo Vincenzo Zani como arquivista e 
bibliotecário da Santa Sé. 

O Dicastério para a Cultura e a Educa-
ção “trabalha para o desenvolvimento dos 
valores humanos nas pessoas dentro do 
horizonte da antropologia cristã, contri-
buindo para a plena realização do segui-
mento de Jesus Cristo”. 

O Dicastério é “formado pela secção 
para a Cultura, dedicada à promoção da 
cultura, à animação pastoral e à valoriza-
ção do património cultural, e pela secção 
para a Educação, que desenvolve os prin-
cípios fundamentais da educação com 
referência às escolas, Institutos superiores 
de estudos e pesquisas católicos e ecle-
siásticos e é competente para os apelos 
hierárquicos em tais matérias”. 

Este organismo da Cúria Romana coor-
dena também as atividades da Academia 

Pontifícia de Belas Artes e Letras dos 
Virtuosos do Panteão; a  Academia Ponti-
fícia Romana de Arqueologia; a  Acade-
mia Pontifícia de Teologia; a Academia 
Pontifícia  de São Tomás; a Academia 
Pontifícia  Mariana Internacional; a Aca-
demia Pontifícia ‘Cultorum Martyrum’; e 
a Academia Pontifícia de Latinidade. 

A 26 de junho de 2018, o Papa nomeou 
D. José Tolentino Mendonça como arqui-
vista do Arquivo Secreto do Vaticano e 
bibliotecário da Biblioteca Apostólica, 
elevando-o à dignidade de arcebispo; 
o até então vice-reitor da Universidade 
Católica Portuguesa orientou nesse ano o 
retiro de Quaresma do Papa Francisco e 
seus mais diretos colaboradores. 

D. José Tolentino Mendonça nasceu em 
Machico (Diocese do Funchal) em 1965 e 
foi ordenado padre em 1990 e bispo a 28 
de julho de 2018; é doutorado em Teolo-
gia Bíblica, tendo desempenhado, entre 
outras funções, os cargos de reitor do 
Colégio Pontifício Português, em Roma, 
de diretor da Faculdade de Teologia da 
UCP e diretor do Secretariado Nacional 
da Pastoral da Cultura. 

Foi criado cardeal pelo Papa Francisco, 
a 5 de outubro de 2019. 

Biblista, investigador, poeta e ensaísta, 
Tolentino Mendonça foi condecorado 
com o grau de Comendador da Ordem de 
Sant’lago da Espada por Aníbal Cavaco 
Silva, presidente da República, em 2015. 

O portal de notícias do Vaticano desta-
ca que o cardeal português “publicou 
inúmeros volumes e artigos nos campos 
teológico e exegético, bem como várias 
obras poéticas, valendo-se da também 
linguagem literária e filosófica”. 

Em dezembro de 2019, D. José Tolenti-
no Mendonça tornou-se a sétima persona-
lidade a receber a Medalha de Mérito da 
Região Autónoma da Madeira, numa 
cerimónia que decorreu na Assembleia 
Regional... 

 
OC 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_constitutions/documents/20220319-costituzione-ap-praedicate-evangelium.html#DICAST%C3%89RIO_PARA_A_CULTURA

