
 

 

28 Set | Segunda Encontro 
Intercomunitário  

 dos Freis, Eucaristia 
às 7.45 (Sta. Clara). 

3 Out | Sábado Peregrinação da Família Franciscana a Fátima. 
 Abertura da Catequese em cada Igreja. 

4 Out | Domingo Missa da solenidade de S. Francisco 

 Bênção da nova imagem de São Francisco na Eucaristia das 11h em S. Maximiliano. 
 Início da Semana Franciscana (4 a 11 de Outubro) com a Festa da Catequese.  

 Tema: Laudato si'. Salão Santa Beatriz, 15.30. 

 Início do Sínodo dos Bispos sobre a Família (Roma, 4 a 25 de Outubro).  
 Dia das eleições legislativas. 

9 Out | Sexta Vigília de Oração (Trânsito de S. Francisco), S. Maximiliano, 21h15 
(Fraternidade OFS) 

11 Out | Domingo Conclusão da Semana Franciscana com a Festa da Juventude. Tema: A 
Esperança é jovem e missionária. Lugar: Salão Santa Clara. 

 Programa: 15h: jogo-acolhimento; 16h: encontro de partilha (todos os grupos apre-
sentam as atividades de verão); 18h: lanche-partilhado; 19h: Vigília de oração. 
20h00: conclusão. 

Quem chorou? 
 

“Quem chorou pela morte destes irmãos  
e irmãs? Quem chorou por estas pessoas  
que vinham no barco? Pelas mães jovens  
que traziam os seus filhos? Por estes  
homens cujo desejo era conseguir qualquer 
coisa para sustentar as próprias famílias?  
Somos uma sociedade que esqueceu  
a experiência de chorar, de «padecer com»; 
a globalização da indiferença  
tirou-nos a capacidade de chorar!” 
 

(Homilia do Papa Francisco em Lampedusa, 
Julho 2013) 

Sem Silêncio e sem escuta 

Este é um mundo  
sem medida e sem glória,  
porque perdeu-se o dom  
e a prática da contemplação...  
Civilização do estrondo. 
Tempo sem oração. 
Sem silêncio e, portanto, sem escuta…  
E a inundação das nossas palavras  
sufoca o som apaixonado  
da sua Palavra. 

David Maria Turoldo  

 

 

 

É impossível sintetizar na nossa folha paroquial os dez 

dias da viagem apostólica do Papa Francisco a Cuba e 
aos Estados Unidos, com as dezenas de homilias, dis-
cursos e entrevistas no avião, com tantos eventos que 
aconteceram e que irão marcar a História pela força 
dos gestos simples mas extraordinários.  
Quem esteve presente na madrugada de Domingo passado (20/09) em Cuba dizia que pa-
recia estar na «final do Mundial de futebol», mas com todas as seleções da América Latina 
no terreno do jogo: mexicanos, brasileiros, argentinos, colombianos, venezuelanos, costar-
riquenhos, nicaraguenses e outros, para além dos cubanos, que jogavam em casa.  
Mas no terreno do jogo, na Praça da Revolução em Havana, teatro dos intermináveis comí-
cios de Fidel Castro, agora entra o discípulo e «servo» de Jesus de Nazaré que convida a 
«servir» os homens e não as ideologias!  
Olhando para a fotografia do Papa Francisco e Fidel Castro podemos pensar e imaginar 
tantas coisas: Que palavras terão pronunciado? Quais os pensamentos e as sensações de 
ambos? Haverá quem escreverá muito. É certo que aqui temos dois homens que lutaram e 
viveram grandes batalhas. 
Para mim uma simples consideração: de um lado, Fidel um homem que fez na juventude 
uma grande revolução em nome da liberdade do seu povo,  do outro o Papa Francisco que 
está a fazer agora uma grande revolução em nome de Cristo, uma revolução que está a 
mudar a maneira da Igreja olhar para o mundo. Uma Igreja «hospital campal» para curar 
as feridas do nosso tempo e da nossa humanidade. Nesta linha, aos consagrados em Hava-
na, mais uma vez, o Papa entregou as duas palavras chaves da vocação: pobreza e miseri-
córdia.   
Logo depois da Missa no campo de jogo, «Praça da Revolução», Francisco como qualquer 
bom treinador, foi apertar a mão de Fidel.  Quem ganhará a Taça da Paz e da Reconciliação 
entre os povos? Este gesto é claro: ou ganhamos juntos, ou perdemos todos! 

Frei Fabrizio    
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Evangelho de S. Marcos 9,43 

“Se a tua mão é para ti ocasião 

de escândalo, corta-a ”! 

 

 
 

26º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

 

Salmo 18 Os preceitos do Senhor alegram o coração.   
 

1ª Leitura – Do Livro dos Números (Num 11,25-29) 
«Estás com ciúmes por causa de mim? 
Quem dera que todo o povo fosse profeta!».   
 

2ª Leitura - Da segunda Epístola De São Tiago (Tg 5, 1
-6) «As vossas riquezas estão apodrecidas»  .  

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São 
Marcos (Mc  9,38-43.45.47-48)  

Naquele tempo, João disse a Jesus: «Mestre, nós vimos 
um homem a expulsar os demónios em teu nome e 
procurámos impedir-lho, porque ele não anda connos-
co». Jesus respondeu: «Não o proibais; porque ninguém 
pode fazer um milagre em meu nome e depois dizer 
mal de Mim. Quem não é contra nós é por nós. Quem 
vos der a beber um copo de água, por serdes de Cristo, 
em verdade vos digo que não perderá a sua recompen-
sa. Se alguém escandalizar algum destes pequeninos 
que crêem em Mim, melhor seria para ele que lhe atas-
sem ao pescoço uma dessas mós movidas por um ju-
mento e o lançassem ao mar. Se a tua mão é para ti 
ocasião de escândalo, corta-a; porque é melhor entrar 
mutilado na vida do que ter as duas mãos e ir para a 
Geena, para esse fogo que não se apaga. E se o teu pé 
é para ti ocasião de escândalo, corta-o; porque é me-
lhor entrar coxo na vida do que ter os dois pés e ser 
lançado na Geena. E se um dos teus olhos é para ti oca-

sião de escândalo, deita-o 
fora; porque é melhor en-
trar no reino de Deus só 
com um dos olhos do que 
ter os dois olhos e ser lan-
çado na Geena, onde o 
verme não morre e o fogo 
nunca se apaga».   

ORAÇÃO 
 

 

Ó Jesus,  
estamos tão afeiçoados  
às nossas etiquetas  
e aos nossos registos,  
que logo salta à vista,  
quem não é dos nossos,  
quem não pertence  
ao nosso grupo,  
à nossa comunidade. 
E logo investimos zelo e energia 
para travá-lo imediatamente, 
para impedir-lhe de agir  
em teu nome. 
Além disso perguntamo-nos:  
onde iremos parar 
se os estrangeiros usurpar  
as tuas palavras e os teus gestos, 
um tesouro de que só nós  
somos herdeiros autorizados? 
Tu, Jesus, não aceitas  
o nosso comportamento 
e queres que usemos  
esta determinação e coragem 
para erradicar resolutamente 
o mal que se enraizou  
nos nossos corações, 
em tudo o que escandaliza  
os pobres e pequenos. 
Jesus, dá-nos a tua sabedoria 
e livra-nos da pressa  
em julgar os outros. 
Ámen. 

À escuta da Pa lavra 

 

 

Na Casa Branca também  

a menina «porta-voz»  

dos imigrantes hispânicos 
Na cerimónia de boas-vindas, no meio 

da multidão, estava também a pequena 

Jersey Vargas, a filha de um mexicano 

processado nos EUA por imigração ile-

gal. 

Jersey Vargas aparenta ter menos que os seus 11 anos. É pequena, quase esmagada 

contra o gradeamento no parque frente à Casa Branca. Segura um lenço bordado com 

a imagem da Virgem de Guadalupe e a escrita: «Obrigado, Papa Francisco». «Cheguei 

aqui às três da madrugada - explica à Agência Vatican Insider - para dar as boas vindas 

ao Papa. Para lhe agradecer». 

Jersey é a terceira de cinco irmãos. Nasceu nos Estados Unidos, reside em Panorama 

City, perto de Los Angeles e é cidadã americana porque nasceu ali. Também a mãe te-

ve uma autorização. Quem nunca a teve foi o pai, Mário, imigrante há catorze anos. 

Em 2013 foi preso no Indiana. No mês de Março do ano passado, a pequena Jersey foi  

a Roma, com um grupo de activistas que lutam pelos direitos dos imigrantes. Na Praça 

de São Pedro  conseguiu trocar uma palavra com o Papa Francisco, contando-lhe a sua 

história. 

«Pedi-lhe que nos ajudasse porque é injusto que tantas crianças vivam na minha situa-

ção, separadas da sua própria família. O Papa abençoou-me, deu-me um beijo e disse-

me que teria encontrado o presidente Obama. Deu-me a sua palavra». 

Hoje Mário Vargas já não é um prisioneiro à espera de ser expulso, mas está a ser pro-

cessado por imigração ilegal. Jersey confia que tudo se resolva da melhor maneira e, 

apesar de ser ainda criança, fala dos problemas dos imigrantes com a competência de 

um político e a paixão de um activista. Não pôde aproximar-se do Papa, o posiciona-

mento dos soldados, as bandeiras, as câmaras da televisão e os jornalistas, impediram-

na até de o ver. Mas ouviu a sua voz. Ouviu o Papa Francisco apresentar-se diante de 

Barack Obama como «filho de uma família de migrantes», como ela. 
ANDREA TORNIELLI 

WASHINGTON  


