
 

 

Oração pelo Sínodo da Família 
(Roma 4-25 Out 2015) 

Jesus, Maria e José, 
em Vós, contemplamos 
o esplendor do verdadeiro amor, a Vós,  
com confiança, nos dirigimos. 

Sagrada Família de Nazaré, 
tornai também as nossas famílias  
lugares de comunhão  
e cenáculos de oração, 
escolas autênticas do Evangelho  
e pequenas Igrejas domésticas. 

 

Sagrada Família de Nazaré, 
que nunca mais se faça,  
nas famílias, experiência 
de violência, egoísmo e divisão: 
quem ficou ferido ou escandalizado 
depressa conheça consolação e cura. 

Sagrada Família de Nazaré, 
que o próximo Sínodo dos Bispos 
possa despertar, em todos,  
a consciência do carácter sagrado  
e inviolável da família, 
a sua beleza no projeto de Deus. 

Jesus, Maria e José, 
escutai, atendei a nossa súplica. Ámen. 

outubro 

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. 

16/18 Out | Sexta/Sábado/Domingo Retiro Casais. Lugar: Quinta das Tílias (Cacém) 

17/18 Out | Sábado/Domingo Fórum das Missões 2015.  
 Tema: Tu és Missão! Lugar: Paróquia de Cristo Rei da Portela. 

Programa: Sábado, 17 Outubro 11h00 MISSÃO POSSÍVEL | Projectos (7 projectos, 1 

missão, 14 slides, 7 minutos) 12h00 TEMA | O mundo de hoje e a urgência da Missão: Mar-

celo Rebelo de Sousa Catarina Martins, Ajuda à Igreja que Sofre Jorge Líbano Monteiro, 

Fundação Fé e Cooperação. 15h30 MISSÃO POSSÍVEL | Testemunhos (7 testemunhos, 1 

experiência, 14 slides, 7 minutos) 17h00 TEMA | Ser Missão: o sonho do Papa Francisco 

Cón. António Rêgo 18H00 FESTA DAS MISSÕES Feira das Missões Jantar Livre Concerto 

com vários jovens convidados 21h30 VIGÍLIA DE ORAÇÃO PELAS MISSÕES Preside 

Sr. D. Nuno Brás. Domingo, 18 de Outubro 10h00 TEMA | Lisboa: Tocar as periferias no 

coração da Cidade Experiências da Missão no centro da cidade 11h15 Palavra de en-

cerramento do Senhor Patriarca em vídeo 12h00 MISSA do Dia Mundial das Missões, 

transmitida pela RTP. 

Neste fim-de-semana (10-11 de Outubro) estarão entre nós os seminaristas do Se-
minário de Caparide para conhecer a nossa Unidade Pastoral. Participarão nas 
atividades das nossas três Igrejas e terão um momento de partilha com a comuni-
dade dos Freis. 

 

 

No passado Domingo, 4 de Outubro, começou o Sínodo 
dos Bispos sobre a Família. Com certeza será um Sínodo 
mediático.  

Contudo, apesar das pressões externas sobre os Padres sinodais - bispos, consagrados, leigos 
e famílias presentes na Assembleia - espera-se uma palavra de esperança sobre as muitas fa-
mílias que testemunham com alegria e felicidade a própria adesão a Cristo, e uma palavra de 
misericórdia e de acolhimento para quem vive o drama do fracasso e procura manter uma 
relação com Cristo e com a Igreja, mesmo em situações irregulares.  

Neste contexto devemos entender as palavras do Papa Francisco na homilia do passado Do-
mingo. Algumas passagens, que talvez não demos conta, no dia da azafama das eleições legis-
lativas.  

Naquele Domingo as leituras falavam de matrimónio e o Papa assim interveio: «Para Deus, o 
matrimónio não é utopia da adolescência, mas um sonho sem o qual a sua criatura estará 
condenada à solidão. De facto, o medo de aderir a este projecto paralisa o coração humano».  

Sim, quantas vezes Papa Francisco nos lembra esta preocupação para com os jovens: o medo 
do matrimónio, o medo da vida consagrada, o medo do «para sempre»! 

«Paradoxalmente, - continua Papa Francisco - também o homem de hoje – que muitas vezes 
ridiculariza este desígnio – continua atraído e fascinado por todo o amor autêntico, por todo o 
amor sólido, por todo o amor fecundo, por todo o amor fiel e perpétuo. Vemo-lo ir atrás dos 
amores temporários, mas sonha com o amor autêntico; corre atrás dos prazeres carnais, mas 
deseja a doação total. 

E citando um texto do então Cardeal  Ratzinger dizia: «Os prazeres proibidos perderam o seu 
fascínio, logo que deixaram de ser proibidos. Mesmo quando são levados ao extremo e repeti-
dos ao infinito, aparecem insípidos, porque são coisas finitas, e nós, ao contrário, temos sede 
de infinito» (Joseph Ratzinger, Friburgo 1989). 

E na parte final da homilia, Papa Francisco é muito claro e materno, lembrando que num con-
texto social e matrimonial muito difícil, «a Igreja é chamada a viver a sua missão na fidelidade, 
na verdade e na caridade».  Explicando que caridade significa ser  «hospital de campanha», 
com as portas abertas para acolher todo aquele que bate pedindo ajuda e apoio». Palavras de 
um timoneiro que sabe para onde conduzir o barco da Igreja.  

Frei Fabrizio    

2015 



Salmo 89 «Enchei-nos da vossa misericórdia: será ela a 

nossa alegria». 
 

1ª Leitura – Do Livro da Sabedoria (Sab 7,7-11)  

«Considerei a riqueza como nada, em comparação com 
a sabedoria».   
 

2ª Leitura - Da Epístola aos Hebreus (Hebr 4,12-13)  
«A palavra de Deus é capaz de discernir os pensamen-
tos e intenções do coração » .  

Evangelho segundo São Marcos (Mc 10, 17-30)  

Naquele tempo,  ia Jesus pôr-Se a caminho, quando um 
homem se aproximou correndo, ajoelhou diante d’Ele e 
perguntou- Lhe: «Bom Mestre, que hei-de fazer para alcan-
çar a vida eterna?». Jesus respondeu: «Porque Me chamas 
bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamen-
tos: Não mates; não cometas adultério; não roubes; não 
levantes falso testemunho; não cometas fraudes; honra pai 
e mãe’». O homem disse a Jesus: «Mestre, tudo isso tenho 
eu cumprido desde a juventude». Jesus olhou para ele com 
simpatia e respondeu: «Falta-te uma coisa: vai vender o que 
tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no Céu. 
Depois, vem e segue-Me». Ouvindo estas palavras, anuviou-
se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque era muito 
rico. Então Jesus, olhando à sua volta, disse aos discípulos: 
«Como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino 
de Deus!». Os discípulos ficaram admirados com estas pala-
vras. Mas Jesus afirmou-lhes de novo: «Meus filhos, como é 
difícil entrar no reino de Deus! É mais fácil passar um came-
lo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino 
de Deus». Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos 
outros: «Quem pode então salvar-se?». Fitando neles os 
olhos, Jesus respondeu: «Aos homens é impossível, mas não 
a Deus, porque a Deus tudo é possível». Pedro começou a 
dizer-Lhe: «Vê como nós deixámos tudo para Te seguir». 
Jesus respondeu: «Em verdade vos digo: Todo aquele que 
tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, 
por minha causa e por causa do Evangelho, receberá cem 
vezes mais, já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, 
filhos e terras, juntamente com perseguições, e, no mundo 
futuro, a vida eterna».  

28º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
Evangelho  

de S. Marcos 10,19 

“Vem e segue-Me” 

Enche-nos de alegria, pai Santo, 

cantar-Te o nosso louvor, 
que em Jesus,  
teu Filho e nosso Senhor,  
nos ofereces a tua proposta,  
bela e exigente. 
Jesus Cristo olhou com amor 
o jovem que lhe se dirigia  
para conhecer o caminho certo  
que leva ao teu Reino. 
Só se confiarmos  em Jesus,  
tua Palavra viva, 
e deixarmos tudo com coragem, 
podemos viver em plenitude  
o teu dom. 
A sua escolha de pobreza  
nos livra do domínio da riqueza,   
porque nos faz saborear  
e desejar dons maiores  
e mais duradoiros.  
Se Te seguirmos, Senhor,  
podemos experimentar  
o verdadeiro amor, 
que nos abre a todos os irmãos 
com o teu estilo  
de doação gratuita. Ámen. 

 

Os Pais de Santa Teresinha  
do Menino Jesus  

Por toda a duração do Sínodo, na Basílica papal de 
Santa Maria Maior, estarão expostas as urnas com 
as relíquias de Santa Teresa de Lisieux e dos seus 
pais, os Beatos Louis Martin e Zélie Guérin, que Papa Francisco canonizará no dia 18 
de Outubro, na Praça de São Pedro em Roma. Trata-se dos primeiros esposos, não már-
tires, que na história da Igreja chegam, juntos, às honras do altar, e é relevante o facto 
que o Santo Padre tenha decidido proclamá-los santos nos dias em que decorre o Síno-
do sobre a família.  

David: o mais novo  
participante ao Sínodo  

O mais novo participante ao Sínodo, chama-se David 
e tem 4 meses. Filho de uma dos casais que participam 
como ouvintes no Sínodo dos Bispos sobre a família, 
chegou com os pais levado no carrinho e envolto numa 
manta cor verde-água.  

Tornou-se o símbolo do primeiro dia do Sínodo. En-
quanto o Papa Francisco falava, David, olhava do colo da mãe, com olhos animados e chu-
cha na boca, para as caras divertidas de bispos e cardeais. Enquanto começaram a desenro-
lar os grandes temas da família, entre os bancos uma mãe, com uma mala invulgar, típica 
de quem anda com as crianças, cheia de biberon, fraldas, babete e muda de roupa. Mas para 
o casal da Diocese de Roma, Patrícia e Máximo, este não é um problema: desde 2004 estão 
em missão na Holanda,  e o David é o décimo segundo: seis rapazes e seis raparigas.   
 

Novos «Caminhos de Fátima» 
para reforçar segurança  

dos peregrinos  
O Santuário de Fátima e vários municípios e associações 
portuguesas uniram-se para lançar o projeto ‘Caminhos 
de Fátima’, a fim de melhorar a segurança dos peregri-
nos e valorizar este património cultural. 
A iniciativa foi hoje apresentada em conferência de im-
prensa, recordando que cerca de cinco milhões de peregrinos visitam anualmente a Co-
va da Iria, muitos dos quais percorrem a pé as estradas até ao santuário nacional. 
Os promotores do projeto sublinham que, a menos de dois anos do Centenário das 
Aparições e com a visita prevista do Papa Francisco, em maio de 2017, a prioridade é 
“estruturar, tornar mais seguro, certificar, interpretar e gerir todas as etapas deste per-
curso cultural e religioso”. 

(Agência Ecclesia) 


