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Eles Foram Purificados
Os homens nas passagens de hoje
foram considerados fora da esfera de
preocupação de Deus. Primeiro, eles
eram estrangeiros. Naamã era da Síria,
um inimigo frequente do antigo Israel.
O homem na passagem do Evangelho
era um samaritano, descendente do
casamento
entre
israelitas
e
estrangeiros que foram exilados para o
norte de Israel por volta de 722 ac.
Esses homens eram estranhos,
desconfiados e até desprezados porque
não eram israelitas que acreditavam
que apenas eles eram “um reino de
sacerdotes, uma nação santa” (Êxodo
19:6).
Além de sua filiação estrangeira, esses
homens sofriam da temida doença da
lepra. Sua aflição pode não ter sido a
doença que conhecemos por esse nome
hoje, mas talvez uma condição de pele
como psoríase ou eczema. Seja qual
for o caso, Israel sustentou que
qualquer forma de erupção cutânea
tornava o paciente impuro ou
impróprio para participar de rituais
públicos. Além disso, o contato com
leprosos ameaçava a posição religioso
de outros. Era por motivos religiosos,
mais do que higiênicos, que os leprosos eram evitados.
Parece que Deus não é inibido pelos costumes humanos, nem mesmo pelos costumes religiosos. Ambos os
homens são curados de sua doença, um pelo profeta Eliseu o outro por Jesus. Isso por si só tornaria as duas
histórias notáveis. Mas há mais: Ambos voltaram para expressar sua profunda gratidão ao agente de Deus por
meio do qual foram curados. Naamã estava disposto a transferir sua fidelidade religiosa ao Deus de Israel; o
samaritano caiu aos joelhos de Jesus, um judeu odiado. Certamente, Deus trabalha de maneiras misteriosas.
—Sr. Dianne Bergant, CSA

MISSA
DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM

ORAÇÃO COLETA
Nós Vos pedimos, Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne
cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus
e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
LEITURA I 2 Reis 5, 14-17
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 homem de Deus. A sua carne tornou-se tenra como a de uma criança e ficou purificado 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 nunca mais há-de oferecer holocausto ou sacrifício a quaisquer outros deuses,
mas apenas ao Senhor, Deus de Israel».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 97 (98)
Refrão: O Senhor manifestou a salvação a todos os povos.
Cantai ao Senhor um cântico novo pelas maravilhas que Ele operou.
A sua mão e o seu santo braço Lhe deram a vitória.
O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça.
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel.
Os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai.
LEITURA II 2 Tim 2, 8-13
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo 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 encadeada. 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
Refrão: Aleluia.
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
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa
povoação, vieram ao seu encontro dez leprosos. Conservando-se a distância, disseram em alta voz:
«Jesus, Mestre, tem compaixão de nós». Ao vê-los, Jesus disse-lhes: «Ide mostrar-vos aos sacerdotes».
E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás, glorificando
a Deus em alta voz, e prostrou-se de rosto em terra aos pés de Jesus, para Lhe agradecer. Era um
samaritano. Jesus, tomando a palavra, disse: «Não foram dez os que ficaram curados? Onde estão os
outros nove? Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro?». E disse ao
homem: «Levanta-te e segue o teu caminho; a tua fé te salvou».
Palavra da salvação.

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS

Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe
para a glória do céu. Por Cristo nosso Senhor.
ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

Deus de infinita bondade, que nos alimentais com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, tornai-nos também
participantes da sua natureza divina. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.

Santos Dinis, bispo, e companheiros, mártires
Nota Histórica
Dinis (Dionísio) foi, segundo a tradição, enviado pelo Pontífice Romano à Gália, nos meados do século
III. Foi o primeiro bispo de Paris e, juntamente com o presbítero Rústico e o diácono Eleutério, sofreu o
martírio nos arredores desta cidade.
São João Leonardo, presbítero
Nota Histórica
João Leonardo nasceu em Luca, na Etrúria – hoje, na Toscana, região da Itália –, no ano 1541. Deixou a
profissão de farmacêutico para se tornar presbítero. Dedicou‑se à pregação, instruindo em especial as
crianças na doutrina cristã. Em 1574 fundou a Ordem dos Clérigos Regrantes, mais tarde designada da
Mãe de Deus, pela qual teve de sofrer muitas tribulações. Instituiu também uma escola para os futuros
missionários, precursora da Congregação Propaganda fidei. Com a sua caridade e prudência restaurou a
disciplina em várias congregações religiosas. Morreu em Roma, no dia 9 de Outubro do ano 1609.

O CANTINHO DO BISPO

Caros Companheiros Católicos,
Gostaria de informar oficialmente que o Pe. Julio Błażejewski, CR está se aposentando do ministério. Ele
acaba de comemorar seu 87º aniversário no dia 20 de Setembro e parece que esta é uma boa idade para se
aposentar do trabalho pastoral regular.
Pe. Julio optou por se aposentar na Polônia. Ele vai morar na casa religiosa da Congregação da Ressurreição
em Poznan, sua cidade natal e paróquia, perto de sua irmã e família. Ele partirá na Segunda-Feira, 17 de
Outubro.
Pe. Julio ministra em nossa Diocese desde 2005. A comunidade portuguesa era o foco principal de sua
atividade pastoral, mas ele também estava feliz em ajudar em muitas outras formas de trabalho pastoral. Seu
dever favorito era ouvir confissões e estar sempre disponível para aqueles que procuravam a reconciliação
sacramental. Ele está nos deixando com um belo testemunho de um homem de Deus zeloso e dedicado que
cuida de seu povo e de sua salvação. Não há dúvida de que sua presença e ministério farão falta para muitos.
Que Deus lhe conceda a melhor saúde possível no meio de suas várias lutas e permita que ele aproveite o
tempo que ainda está pela frente. Obrigadíssimo! Muito obrigado Pe. Júlio! Que Deus o abençoe sempre!
Bispo Wes

•
•
•

Intenções de Missa: Catedral de Santa Teresa – 9 de Outubro, 2022
Manuel Medeiros
●
Jose Fernando Pimentel
Maria de Jesus Andrade
●
Antonio Pimentel
Virgínia de Lima
●
Angelina Botelho

O Conselho de Santa Teresa tem o prazer de informar que organizará um Jantar de Ação de Graças no
Sábado, 19 de Novembro de 2022, às 19h45 no Salão de Santa Teresa.
Se estiver interessado em participar, marque na sua agenda. Os ingressos estarão disponíveis em breve.
A Igreja de São José em Somerset realizará um Jantar Buffet de Outono na Sexta-Feira, 21 de Outubro, no
Centro Paroquial às 19h00. Os ingressos podem ser adquiridos de Liz Card Tel: 234-0872 ou Email:
ajcard@northrock.bm. $30 adultos - $15 crianças até 12 anos. Ementa: Sopa de Abóbora, Frango, BBQ
Porco, Batatas e Chouriço, Salada de batata, arroz com ervilha e legumes salteados: chá, café e sobremesas
variadas. Disponível para levar para fora.
Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa – 16 de Outubro, 2022
Ministros da Comunhão:
Leitores:
Coletores:

Ana Maria Medeiros
Lúcia Piedade
Francisco Pontes

Jose Benevides
Lídia Silva
Carlos Ledo

Lúcia Piedade

Isabel Almeida

Teo Andrade

Edmundo Faria

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo. (Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850)
2/10/22
9/10/22
16/10/22
23/10/22
30/10/22

Eduardo Vieira e Família*
Gilberto Oliveira e Família*
José Oliveira e Família*
Manuel Medeiros e Família*

Rosalina Pacheco e Família*
Paulo Jorge Moniz e Família*
José Marques e Família*
Ana Medeiros e Família*

Antero Bento e Família*
José Benevides e Família*
António Chibante e Família*
Luis Barroso e Família*

Lúcia Piedade e Família*
Margarida Rodrigues e Família*
Francisco Pontes e Família*
António Pacheco e Família*

