
 

 

outubro 
 

novembro 

25 Out | Domingo 30º Tempo Comum. Aniversário da dedicação da Igreja Catedral de Lisboa. 
Em Roma, encerramento do Sínodo dos Bispos sobre a Família. 

30 Out | Sexta Conselho Pastoral Paroquial de S. Maximiliano. Lugar: Salão Catequese de Sta. 
Clara, às 21h.   

1 Nov | Domingo Solenidade de Todos os Santos. 10º Aniversário da Dedicação da Igreja de Sta. 
Beatriz: 10h Eucaristia solene; 12h30 Almoço partilhado; 15h30 Concerto e bolo de ani-
versário. 

2 Nov | Segunda Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos (Missas dos Defuntos).  

 Sta. Beatriz: às 15h, com a Comunidade Vida e Paz e Centro de Dia. S. Maximiliano: às 
16h, com a presença dos Centro de Dia e de Convívio. Sta. Clara: às 18h. 

8 Nov | Domingo 32º Tempo Comum. Almoço comunitário e Magusto em Sta. Beatriz e S. Maxi-
miliano. 

9 Nov | Segunda Festa da Dedicação da Basílica de São João de Latrão. Haverá só Missa em São 
Maximiliano às 18.30.  

15 Nov | Domingo 33º Tempo Comum. Dia dos Seminários Diocesanos.  

 Tau Day, encontro nacional de jovens franciscanos. Inscrições até 5 de Nov. Tema: À 
descoberta da Misericórdia de Deus com o jovem Francisco de Assis. Lugar Alcanena. 

Cardeal Tagle, sobre a família 

Na pausa do Sínodo sobre a família (18 de 

Outubro) o Cardeal Tagle, filipino, na quali-
dade de presidente da Cáritas Internacional 
foi visitar o campo de refugiados de Idomeni 
na fronteira entre a Grécia e a Macedónia: 
«Agradeço à Cáritas Internacional e à Cári-
tas da Grécia por esta oportunidade… onde 
vi a situação da família: que sofrimento, que 
miséria, nestes campos! As pessoas não têm 
nada, só a coisa mais preciosa: a família, as 
crianças, os jovens! E na miséria do campo, 
com o sofrimento, a humilhação, há o amor. 
Vi estas crianças cansadas que queriam dor-
mir e encontravam consolação no ombro da 
mãe ou do pai». 

O Cardeal convida a não «diminuir a gravi-
dade da cada ferida na família, por exemplo 
o divórcio, a separação, certos conflitos. 

Contudo, nós padres sinodais, sobretudo do 
“Terceiro Mundo” e do Médio Oriente, da 
África, da Ásia e também da Europa, temos 
consciência que a família em cada socieda-
de é um microcosmo da situação social,  
cultural e económica. Entre nós, nas Filipi-
nas, na Ásia, na África, os padres sinodais 
falam sempre destas feridas!». 

No final da entrevista que o cardeal Tagle 
concedeu à Rádio Vaticana disse: «Na minha 
experiência as famílias pobres ensinam-nos  
como viver na esperança. Elas têm a capaci-
dade de celebrar todas as coisas boas - coi-
sas pequenas! - veem a Graça, veem a pre-
sença de Deus, estão cheias de agradeci-
mento. Enquanto nós numa situação está-
vel, vemos só problemas, problemas, pro-
blemas… E falta a alegria, a alegria foge!  
Os pobres são os verdadeiros missionários 
da alegria da família».  

 

 

Há um terramoto na Igreja, mas os média não se dão conta! 
Basta ler os discursos do Papa aos Bispos. Francisco está a 

preparar a Igreja do futuro. Será que nós cristãos teremos pedalada para o seguir?   

Ao desejo do Papa João Paulo II de repensar o primado do Bispo de Roma, falando de uma 

«conversão do Papado», respondeu nestes dias, o Papa Francisco no discurso aos Bispos por 
ocasião do 50º aniversário da instituição do Sínodo dos Bispos por Paulo VI, a 15 de Outubro de 
1965. 
Vale a pena refletir sobre algumas passagens significativas, que dizem o «sonho de Igreja» que 
este Papa tem. 
«Igreja e Sínodo são sinónimos», porque «a Igreja não é outra coisa que o caminhar juntos». 
«Se quiseres chegar depressa, caminha sozinho; se quiseres chegar longe, caminhem juntos!» , 
disse uma vez Papa Francisco, citando um provérbio africano. 
Contudo, «caminhar juntos - Leigos, Pastores, Bispo de Roma - é um conceito  fácil de ser ex-
presso, mas não tão fácil de ser colocado em prática». Mas estes, continua Papa Francisco, «e 
o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milénio». 
Mas o pontífice sente-se conduzido pela «Intuição» de que «o Povo de Deus é santo» e, por-
tanto, capaz de «discernir os novos caminhos que o Senhor abre à Igreja». O caminho sinodal 
inicia «escutando o Povo», «prossegue escutando os Pastores» e, por fim, «culmina na escuta 
do Bispo de Roma, chamado a pronunciar-se como Pastor e Doutor de todos os cristãos». 
Será que nos damos conta da viragem que o Papa está a dar a toda a Igreja? 
Ele diz: «Nesta Igreja como em uma pirâmide ao contrário, o vértice se encontra abaixo da ba-
se. Por isto, aqueles que exercem a autoridade se chamam ministros: porque segundo o signifi-
cado original da palavra, são os menores entre todos». A saber: esta teologia já a encontramos 
na linguagem de São Francisco de Assis que tirou o título de superior entre os seus frades e 
escolheu o de ministro, que significa minus estare, ficar em baixo, e guardiães, de quem toma 
conta e cuida dos outros. 
«Em um horizonte similar - continua o Papa Francisco - o próprio Sucessor de Pedro não é ou-
tro senão o “servo dos Servos de Deus”. Não esqueçamos nunca que para os discípulos de Je-
sus, ontem hoje e sempre, a única autoridade é a autoridade do serviço, o único poder é poder 
da cruz».  

Frei Fabrizio    

2015 



Salmo 125  «O Senhor fez maravilhas  
 em favor do seu povo». 
 

1ª Leitura – Do Livro de Jeremias (Jer 31,7-9)   

«Vou trazer de novo o cego e o coxo entre lágrimas  
e preces».   
 

2ª Leitura - Da Epístola aos Hebreus (Hebr 5,1-6)  
«Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de 
Melquisedec».  

Evangelho segundo São Marcos (Mc 10,46-52)  

Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó com os 

discípulos e uma grande multidão, estava um cego, cha-

mado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira 

do caminho.  

Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava, co-

meçou a gritar: «Jesus, Filho de David, tem piedade de 

mim».  

Muitos repreendiam-no para que se calasse. Mas ele 

gritava cada vez mais: «Filho de David, tem piedade de 

mim». Jesus parou e disse: «Chamai-o».  

Chamaram então o cego e disseram-lhe: «Coragem! Le-

vanta-te, que Ele está a chamar-te».  

O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com 

Jesus. Jesus per¬guntou-lhe: «Que queres que Eu te fa-

ça?».  

O cego respondeu-

Lhe: «Mestre, que eu 

veja».  

Jesus disse-lhe: «Vai: 

a tua fé te salvou».  

Logo ele recuperou a 

vista e seguiu Jesus 

pelo caminho.  

30º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
Evangelho de S. Marcos 10,51 

“Mestre,  

que eu veja” 

Senhor Jesus,  

a página do Evangelho acaba 

com uma nova fotografia  

de Bartimeu: agora vê,  

já não é cego;  

segue Jesus, sem esperar que 

alguém vá ter com ele;  

deixa o seu lugar de espera  

e começa a caminhar.  

Faço meu o grito de Bartimeu:  

«Senhor, que eu veja!».  

E rezo para que saibamos  

ver a realidade à nossa volta  

e reconhecer, contemplar,  

seguir e servir o corpo de Cristo 

na história: a sua Igreja.  

A missão nasce do encontro 

salvífico com Jesus.  

Curados, somos nós, agora,  

que devemos percorrer  

os caminhos e tornarmo-nos 

próximos dos outros.  

Isto fez Bartimeu.  

Isto fazem os missionários. Isto 

queremos fazer nós próprios.  

Ámen. 

EM DESTAQUE 

Expostos à morte  
o dia inteiro  

A Fundação Ajuda a Igreja que Sofre (AIS) 
apresentou ao mundo os números mais re-
centes relacionados com a perseguição aos 
cristãos. A AIS nasceu no contexto pós segun-
da guerra mundial para ajudar os refugiados 
e está em Portugal há 20 anos.  

Dependente da Santa Sé, a instituição tem como 
objetivo ajudar os cristãos perseguidos em todo o 
mundo e, atualmente, dedica particularmente a 
sua ação e atenção a países como Líbano, Síria e 
Iraque. O Papa associou-se a esta publicação e 
defendeu uma maior ação da comunidade inter-
nacional para travar a “chaga” da perseguição 
religiosa, evocando em particular o “sofrimento 
dos cristãos”.  
A presidente do Conselho de Administração do 
secretariado português da AIS - Catarina Martins 
Bettencourt - numa entrevista ao semanário EC-
CLESIA apresentou o relatório de 2013-2015, e o 
percurso feito pela fundação ao longo destes 70 
anos. 
«Há 70 anos, quando o padre Werenfried van 
Straaten pediu apoio aos belgas e holandeses pa-
ra ajudar os alemães odiados, estes eram o inimi-
go. É  um trabalho de reconciliação que ele come-
çou a fazer, de entendimento entre os povos. 
Essa nossa experiência está hoje a ser aplicada no 
Médio Oriente onde ajudamos a Igreja que está 
com a população, que ajuda em todas as necessi-
dades mais básicas do dia-a-dia, desde a alimen-
tação, saúde, cuidados de educação, médicos, 
tudo. E esta nossa presença, através do apoio dos 
nossos benfeitores, é de facto estar junto da po-
pulação e apoiá-los em tudo o que for necessá-
rio». 

Estamos “expostos à morte o dia 
inteiro” e outros cristãos também 
estão. A jihad extremista varreu a 
Nigéria; no Sri Lanka, um outro 
tipo de extremismo religioso ataca 
minorias religiosas, incluindo cris-
tãos; e por aí em diante. No rela-
tório “Perseguidos e Esquecidos?” 
da Fundação AIS vai encontrar um 
foco de luz a apontar para a situa-
ção em todos estes países, e os 
problemas que eles enfrentam são 
expostos. A nossa fé em Cristo 
Jesus, a nossa humanidade parti-
lhada, exige que oiçamos as histó-
rias dos que sofrem por causa das 
crenças que partilhamos. A sua 
história é a nossa história.  

+ Jean-Clement Jeanbart 

Arcebispo católico grego melquita 


