
 

 

O 
 episódio dos dez leprosos (que é exclusi-

vo de Lucas) insere-se perfeitamente na 

ótica teológica de um evangelho cujo 

objetivo fundamental é apresentar Jesus como o 

Deus que Se fez pessoa para trazer, com gestos 

concretos, a salvação/libertação a toda a huma-

nidade, particularmente aos oprimidos e margi-

nalizados. 

Dirigem-se para Jesus 10 

leprosos. O número dez 

tem, certamente, um sig-

nificado simbólico: signifi-

ca a "totalidade" (o judaís-

mo considerava necessário 

que pelo menos dez homens 

estivessem presentes, a fim de 

que a oração comunitária pudesse 

ter lugar, porque o "dez" representa a 

totalidade da comunidade). A presença de 

um samaritano no grupo indica, contudo, que 

essa salvação oferecida por Deus, em Jesus, não 

se destina apenas à comunidade do "Povo elei-

to", mas se destina a todos, sem exceção.  

Jesus não escapa, não evita, não os manda em-

bora. Jesus não segrega os intocáveis, contra 

toda a lei e toda a prudência; e é assim que co-

meça a curá-los, com uma proposta de caminho 

de fé, de modo que a cura se tornaria visível nes-

se mesmo peregrinar. O bom acolhimento vem 

sempre acompanhado de uma proposta de com-

paixão, de integração e caminho para quem 

nunca deve desistir de peregrinar e solidificar a 

fé.  

Neste sentido, curiosamente, os dez "leprosos" 

não são curados imediatamente por Jesus, 

mas a "lepra" desaparece "no caminho", quando 

iam mostrar-se aos sacerdotes. Isto sugere 

que a ação libertadora de Je-

sus não é uma ação mági-

ca, caída repentinamente 

do céu, mas um proces-

so progressivo (o 

"caminho" define, neste 

contexto, a caminhada cris-

tã), no qual o crente vai des-

cobrindo e interiorizando os 

valores de Jesus, até à adesão 

plena às suas propostas e à efetiva 

transformação do coração. 

C 
omunicar o acolhimento, a compaixão e 

a cura é uma experiência de comunhão 

que abre à alegria da gratidão. O único 

regressado, samaritano, exprimiu a graça de ter 

sido curado, regressado de tudo o que o aprisio-

nava. 

E nós? Como acolhemos? De que desejamos 

ser curados? Como reagimos perante a salva-

ção de Deus? 
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JESUS, O CURADOR DE FERIDAS 

2.  APRESENTAÇÃO  

DOS RESULTADOS 
 

2.5  Encontramos, nas sínteses, como temas 

mais sublinhados, a estrutura vertical da 

Igreja e o processo de tomada de decisões. O 

caminho proposto é pedir à Igreja que seja menos 

burocrática e mais espiritual, menos elitista e lega-

lista e que manifeste, em ações concretas, uma 

atitude de acolhimento, serviço e autêntica comu-

nhão. Reclama-se uma maior transparência e me-

nos secretismo, por parte da hierarquia, na tomada 

de decisões e na forma como gere as questões 

administrativas, económicas, financeiras e morais. 

Pede-se, ainda, que o processo de escolha/ orde-

nação dos sacerdotes e bispos seja mais sinodal. 

Apela-se à necessidade de se assumirem os erros 

cometidos, de forma a gerar mais confiança – por 

exemplo, no que diz respeito a casos de abuso 

sexual e espiritual -, e a responsabilização pelas 

mágoas e feridas causadas nas pessoas que se 

afastaram da Igreja. 
 

2.6  Sente-se o desejo de uma maior ligação 

e melhor comunicação com a Arquidio-

cese e com outras paróquias, evitando comunida-

des fechadas e isoladas. Segundo o parecer ex-

presso nas sínteses, almeja-se que tal contribua 

para uma maior coerência e harmonia na forma de 

atuar, dissipando a dualidade de critérios que, por 

vezes, se verifica em relação a determinados as-

suntos nas diferentes paróquias, nomeadamente, 

na celebração dos sacramentos. 

Estando a maioria das sínteses mais focada na 

vida paroquial, pede-se, porém, atenção para não 

reduzir a vida da Igreja ao que se vive e ocorre nas 

paróquias. Movimentos, associações, institutos de 

vida consagrada e tantos outros carismas são 

igualmente parte essencial da vida eclesial. A vida 

consagrada deve ser valorizada por aquilo que é, 

SÍNTESE DA FASE DIOCESANA DO PROCESSO SINODAL (V) 

como riqueza do Espírito na vida da Igreja, mais 

do que pelos serviços que presta. 
 

2.7  Finalmente, no âmbito da vivência co-

munitária, concluímos que existe um 

entendimento muito relativo sobre o que significa 

“caminhar juntos”. Maioritariamente, reconhecem-

se como companheiros de viagem aqueles que 

trabalham mais ativamente nas coordenações e 

movimentos paroquiais, no entanto, continua a 

ser evidente a falta de unidade, diálogo e mútua 

compreensão dentro e entre os vários grupos, 

bem como a dificuldade do trabalho colaborativo. 

Em alguns contextos, há facilidade de comunica-

ção, todos se conhecem e respeitam, reconhecen-

do na Eucaristia e na Palavra momentos fecundos 

de orientação para a vida comunitária. Noutros 

contextos, as pessoas não se conhecem bem ou, 

então, as divergências são maiores, gerando, por 

vezes, comportamentos hipócritas, desleais e 

ciúmes que impedem a autêntica comunhão. Os 

ambientes dentro da Igreja nem sempre são sau-

dáveis e fraternos. Assinala-se a necessidade de 

partilhar, viver e celebrar comunitariamente a vida, 

colocando em comum as alegrias e as tristezas 

de cada um. É fundamental criar relação humana 

no âmbito da vivência da fé, fomentando o senti-

do de pertença e estabelecendo momentos con-

cretos para a oração, a partilha e o convívio nas 

comunidades.             
Continua na próxima edição  



 

 

 
 
ACÓLITOS: 
Naamã carregou uma parelha de mulas para 
levar a terra sagrada de Israel para a Síria e 
construir um altar sobre ela. Os altares cristãos 
são construídos com uma terra mais fecunda e 
preciosa: as relíquias dos santos seladas nas 
pedras de ara. Por 
isso, o altar é digno 
de toda a venera-
ção e reverência, 
sobretudo porque 
é sinal da presença 
de Cristo e do sa-
crifício da Cruz que 
os santos imitaram 
pelo dom da sua vida. 

LEITORES: 
A proclamação da Palavra de Deus fora das 
igrejas é a prova de que ela não está encadeada, 
mesmo que seja posta à prova por todo o com-
bate que lhe é feito. Como Paulo, mesmo que os 
cristãos estejam presos e sejam persegui-
dos, a Palavra nunca o estará. Por isso, 
pela sua forma desas-
sombrada de ler, o 
leitor deve mostrar a 
leveza livre da Palavra 
de Deus que rompe 
todas as cadeias que 
a pretendam aprisio-
nar e silenciar. 

SEMEAR CARIDADE 

TLin[formativo] 

FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO JMJ:  Na semana anterior à JMJ 

Lisboa (de 01/08 a 06/08), de 26 a 31 de julho de 2023, terão lugar 

os Dias na Diocese. Nesses dias, milhares de jovens chegarão ao 

nosso país para serem acolhidos nas várias dioceses e conhece-

rem melhor a região, cultura, igreja local e as suas especificidades. 

Neste sentido, as famílias são desafiadas a acolher os jovens pere-

grinos em suas casas, num espírito de partilha, fraternida-

de e comunhão, GARANTINDO-LHES DORMIDA, PEQUE-

NO-ALMOÇO E ESPAÇO PARA HIGIENE PESSOAL.  

Tens disponibilidade, fala com o pároco!  

MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA 
COMUNHÃO 

O profeta Eliseu, porque se considerava ser-
vo de Deus, não quis aceitar um presente do 
general sírio. Ele tinha cons-
ciência de que apenas ti-
nha sido um veículo do 
dom de Deus e não a sua 
origem. A gratidão é nor-
mal, mas as graças de-
vem ser dadas a quem 
as merece. O MEC deve 
educar à gratidão aqueles 
a quem leva a Comunhão. 
Mas essa gratidão é devi-
da a Deus que, em Jesus 
Cristo, manifesta a sua 
misericórdia. 

Nos dias seguintes a este Domingo propor, 
como continuidade, a meditação em família 
do Evangelho. Como poderemos, em família, 
ser mais acolhedo-
res? 

 

 

 

 

SAIR EM MISSÃO DE AMAR 
Eucaristias 

 

DIA LOC/HORA      INTENÇÕES 

QUARTA, 12 Cap 19h00 
† Em honra de São Roque e pelos benfeitores da Capela’ 
† Armando Abreu Fernandes, José da Cunha Oliveira e Maria Rosa Alves 

QUINTA, 13 Cap 19h00 
† Em Acção de Graças a Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
† Luís da Cunha Ferreira e Pais 

SÁBADO, 15 Igre 18h00 

† Aniv.— Carlos António Salgado Pinto                   † Aurora e Maria Margarida' 
† Aniv.— José da Silva Ribeiro, António de Fátima Novais e  
   Maria do Céu Novais Francisco  
† Tomás Pacheco, Maria Engrácia, Manuel Dias, Alberto Augusto Vieira  
   Almeida, Maria da Conceição Vieira Almeida e Amândio de Castro Almeida 
† Maria dos Anjos Freitas, marido, Francisco Araújo e filhos'   † João Ferreira' 
† Francisco Dias'                               † José Barbosa de Araújo e Laura Ribeiro' 
† António Dias, Jacinto Lopes, Luísa Martins, José Lopes, António Lopes  
   e Abel Lopes'                     † Manuel Ribeiro, Belém Silva e José Silva Ribeiro' 

DOMINGO, 16 Igre 10h00 

† António de Freitas da Silva   † Corina Gonçalves de Carvalho, Pais e Irmãos' 
† Francisco Novais de Castro, Irmã, Pais e Sogros 
† Manuel Luís Novais, Rosa Ribeiro, João Luís Ribeiro Novais e Joaquim  
   de Melo Oliveira Guimarães                   †  António da Silva Ferreira e Família 
† Maria Emília, Luís Miguel Oliveira, Domingos Oliveira, David da Silva e  
   Fernando Martins Oliveira'                    † Lino da Silva Oliveira, Pais e Sogros' 

 Sant 16h00 † Benfeitores e colaboradores do Santuário da Penha’ 

Contatos 
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CELEBRAÇÃO interparoquial do CRISMA 
No próximo dia 22 de Outubro, às 15h00, na Igreja paroquial de Nossa Senhora da Concei-

ção, para adolescentes que completaram o 10.º Volume da Catequese Paroquial.  

Na mesma Igreja, às 21h15 do dia 14 de Outubro acontecerá uma Vigília de Oração prepara-

tória da Celebração da Confirmação. 

GRUPO CORAL PAROQUIAL — Ensaios 
Na próxima quinta feira, dia 13, às 21h30 e na Igreja Paroquial, retomaremos os ensaios do 

Grupo Coral Paroquial de Santa Marinha da Costa. 

Dada a importância da música litúrgica nas celebrações da Igreja, todas as comunidades 

devem contar com este ministério ou serviço eclesial. 

Todos gostamos de celebrações participadas e animadas mas hesitamos em dar o nosso 

contributo e furtamo-nos muitas vezes à participação. Louvamos “coros” que vêm de fora 

mas não damos a nossa colaboração. 

Quinta-feira, apareçam!... Contamos convosco e juntos cantaremos a glória de Deus!... 

SEMANA de 10 a 16 de Outubro  de 2022 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 


