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Dom Wesley Spiewak, C.R. 

Bispo Católico da Bermuda 

Pe. Júlio Blazjewski, C.R. Vigário Episcopal Português 

Ministros da Comunhão José Benevides Margarida Rodrigues Natividade Correia Sónia Franco 

Leitores  Sandra Bolarinho Sónia Franco   

Colectores  Carlos Ledo Ângelo Franco Edmundo Faria Francisco Pontes 

Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa  30 de Setembro de 2018 

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850  

02/09//18: Edmundo Faria e Família* Rosalina Pacheco e Família* Antero Bento e Família* José V. Mendonça e Família  

09/09/18: Gilberto Oliveira e Família* Paulo Jorge  Moniz e Família* José Benevides e Família* Margarida Rodrigues e  Família* 

16/09/18: José Oliveira e Família* José Marques e  Família* António Chibante e Família* José V. Mendonça e Família 

23/09/18: Manuel Medeiros e Família* Ana Medeiros e  Família* Fátima Pacheco e Família * Rosarinha Araújo e Família 

30/09/18: Natália Pacheco e Família* Rosarinha Araújo e Família José V. Mendonça e Família Maria de Jesus Furtado e Família 

Intenções de Missas: Catedral de Santa Teresa 

23 de Setembro:  Zulmira Botelho e João Carlos Frias 

30 de Setembro:  João e Maria José da Silva 

 

Boletim Dominical Português  23 de Setembro DE 2018 

 25º DO TEMPO COMUM (B) 

Sociedade de São Vicente de Paulo 
 
No final de semana de 22/23 de Setembro será realizada uma colecta nas paróquias abaixo indi-
cadas 

Caixas para recolher as vossas doações serão localizadas na parte de trás da igreja de cada uma 
das paróquias. 
Obrigado pela vossa gentil consideração e generosa doação. Lembrando sempre “Lá vou eu, 
mas pela graça de Deus!” 
   
NÃO OFERECEM ALIMENTOS OU ITENS QUE ESTEJAM  FORA DE DATA. 
  
O final de semana de 22/23 de Setembro será realizado em: 
Paróquia de Stella Maris   Paróquia de St. Patrício   Paróquia da Catedral de Santa Te-
resa  
  
Itens sugeridos: 
Proteínas Enlatadas,  Atum, Salomão, Galinha, Paste de Amendoim 
Pastas    Pastas, Pasta de Esparguete, Macarrão e Queijo 
Sopas    Carne de vaca, pimentão, galinha, peru, arroz   
 

 

«Jesus transtorna a sua lógica, dizendo-lhes sim-

plesmente que 

a vida autêntica se vive no compromisso concre-

to com o próximo, isto é, servindo.» 

Jesus faz aos seus discípulos uma pergunta aparen-

temente indiscreta: «Que discutíeis pelo cami-

nho?» (Mc 9, 33). Uma pergunta que Ele nos pode 

fazer também hoje: De que é que falais diariamente? 

Quais são as vossas aspirações? Eles «ficaram em 

silêncio – diz o Evangelho – porque, no caminho, 

tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior», quem era o mais importan-

te. Sentiam vergonha de dizer a Jesus aquilo de que estavam a falar. Como nos discípulos de 

ontem, também em nós hoje, pode-se encontrar a mesma discussão: Quem é o mais impor-

tante? 

Jesus não insiste com a pergunta, não os obriga a dizer-Lhe o assunto de que falavam 

pelo caminho; e todavia a pergunta permanece, não só na mente, mas também no coração 

dos discípulos. 

Quem é o mais importante? Uma pergunta que nos acompanhará toda a vida e à qual somos 

chamados a responder nas diferentes fases da existência. Não podemos fugir a esta pergun-

ta; está gravada no coração. Mais do que uma vez ouvi, em reuniões de família, perguntar aos 

filhos: De quem gostas mais, do pai ou da mãe? É como se vos perguntassem: Quem é mais 

importante para vós? Será que esta pergunta é simplesmente um jogo de crianças? A história 

da humanidade está marcada pelo modo como se respondeu a esta pergunta. 



Introdução ao espírito da Celebração 

Muitas vezes sonhamos com uma vida cristã cheia de louvo-

res de aplausos e de triunfos, mas encontramos contradições, 

também dos bons. 
Na vida presente, Deus abençoa os Seus amigos com a Cruz. Ela 

é o sinal certo de que estamos no caminho do Senhor. 

Primeira Leitura 

  

Sabedoria 2, 12.17-20 

Disseram os ímpios: 
12

«Armemos ciladas ao justo, porque 

nos incomoda e se opõe às nossas obras; censura-nos as trans-

gressões à lei e repreende-nos as faltas de educação. 
17

Vejamos 

se as suas palavras são verdadeiras, observemos como é a sua 

morte. 
18

Porque, se o justo é filho de Deus, Deus o protegerá e o 

livrará das mãos dos seus adversários. 
19

Provemo-lo com ultrajes 

e torturas para conhecermos a sua mansidão e apreciarmos a sua 

paciência. 
20

Condenemo-lo à morte infame, porque, segundo diz, 

Alguém virá socorrê-lo. 

 

 Salmo Responsorial    Salmo 53, 3-4. 5. 6. 8 

  

Refrão:     O SENHOR SUSTENTA A MINHA VIDA. 

  

Senhor, salvai-me pelo vosso nome, 

pelo vosso poder fazei-me justiça. 

Senhor, ouvi a minha oração, 

atendei às palavras da minha boca. 

  

Levantaram-se contra mim os arrogantes 

e os violentos atentaram contra a minha vida. 

Não têm a Deus na sua presença. 

  

Deus vem em meu auxílio, 

o Senhor sustenta a minha vida. 

De bom grado oferecerei sacrifícios, 

cantarei a glória do vosso nome, Senhor.  

Segunda Leitura 

   

Tiago 3, 16 - 4, 3 

Caríssimos: 
16

Onde há inveja e rivalidade, também há desordem e 

toda a espécie de más acções. 
17

Mas a sabedoria que vem do 

alto é pura, pacífica, compreensiva e generosa, cheia de miseri-

córdia e de boas obras, imparcial e sem hipocrisia. 
18

O fruto da 

justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. 
1
De 

onde vêm as guerras? De onde procedem os conflitos entre vós? 

Não é precisamente das paixões que lutam nos vossos membros? 
2
Cobiçais e nada conseguis: então assassinais. Sois invejosos e 

não podeis obter nada: então entrais em conflitos e guerras. Nada 

tendes, porque nada pedis. 
3
Pedis e não recebeis, porque pedis 

mal, pois o que pedis é para satisfazer as vossas paixões. 

Aclamação ao Evangelho        2 Tes 2, 14 

  

ALELUIA 

   

Deus chamou-nos por meio do Evangelho, 

para alcançarmos a glória de Nosso Senhor Jesus Cristo.  

Evangelho 

  

São Marcos 9, 30-37 (29-36) 
Naquele tempo, 

30
Jesus e os seus discípulos caminhavam através 

da Galileia, mas Ele não queria que ninguém o soubesse; 
31

por-

que ensinava os discípulos, dizendo-lhes: «O Filho do homem vai 

ser entregue às mãos dos homens e eles vão matá-l'O; mas Ele, 

três dias depois de morto, ressuscitará». 
32

Os discípulos não com-

preendiam aquelas palavras e tinham medo de O interrogar. 
33

Quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus 

perguntou-lhes: «Que discutíeis no caminho?» 
34

Eles ficaram ca-

lados, porque tinham discutido uns com os outros sobre qual de-

les era o maior. 
35

Então, Jesus sentou-Se, chamou os Doze e dis-

se-lhes: «Quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o 

servo de todos». 
36

E, tomando uma criança, colocou-a no meio 

deles, abraçou-a e disse-lhes: 
37

«Quem receber uma destas crian-

ças em meu nome é a Mim que recebe; e quem Me receber não 

Me recebe a Mim, mas Àquele que Me enviou». 

O CANTINHO DO BISPO: CAROS IRMÃOS CATÓLICOS 

 Quero compartilhar com vocês duas notícias que afectam nossa 
diocese. 
Depois de vários anos, a nossa diocese tem outro candidato ao 
sacerdócio. O Sr. Stephen Notman, de 37 anos da Paróquia de 

São Miguel, após um longo discernimento, decidiu entrar num programa de 
formação para o sacramento da Ordem. Eu vejo isso como um sinal de bên-
çãos em tempos tão difíceis para o clero católico. Decidi enviar Stephen para 
Roma, onde ele participará de um programa de formação de quatro anos em 
Filosofia e Teologia no St. Bede English College, que oferece um programa 
muito preciso para o seu tipo de vocação. Estudei em Roma e achei uma 
oportunidade única de crescer no espírito da nossa Igreja. Por favor, rezem 
por Estêvão enquanto ele continua sua jornada de discernimento. Por favor, 
continuem orando por novas vocações bermudianas ao sacerdócio e à vida 
religiosa. 
 
Vai ser um desafio financeiro para a nossa Diocese, assim como para todas 
as famílias quando elas mandam seus filhos para a universidade. O bispo 
Robert Kurtz, em sua sabedoria e esperança, criou um fundo especial para o 
apoio ao treinamento teológico. No entanto, para não escoar completamente 
este fundo, atrevo-me a pedir a vossa possível ajuda para financiar a forma-
ção de Stephen em Roma. 
 
E aqui está o segundo anúncio. Na última reunião do Conselho Financeiro 
Diocesano, fui informado de que o melhor momento para o Recurso Anual do 
Bispo é Fevereiro ou Março. Como já estamos em Setembro, resolvi que não 
haveria o apelo do Bispo este ano. Estaremos promovendo o próximo Apelo 
Anual do Bispo no início de 2019. 
 
No entanto, se você desejar apoiar a nossa Diocese para este ano, além de 
seu apoio ordinário, peço que considere dois objectivos possíveis: 
1. Estudos em Roma do nosso seminarista, Stephen Notman. 
2. Nossa participação na Juventude na Conferência de Steubenville que a 
nossa 
Diocese apoiou substancialmente este ano e fará o mesmo no próximo ano. 
As doações podem ser feitas através do nosso escritório paroquial em dinheiro 
ou cheques ou directamente para a Diocese por Depósito Directo - número de 
conta BNTB 20006060021098100. Se escolher esta opção, por favor digite 
“Formação” ou “Juventude” no campo memorando. 
 
Agradeço sempre a vossa compreensão, generosidade e ajuda. 
Tenha um óptimo domingo e uma semana abençoada! 

Bishop Wes 


