
26 Setembro Seg | 7.º Aniversário OFS  
 

1 Outubro Sáb | Peregrinação da Família Franciscana a Fátima 
     Torneio de Futsal (Torneio vicarial de futebol, Jovens da Vigararia)  
 

2 Outubro Dom | 27º Domingo do Tempo Comum 
     Festa da Família — Abertura da Catequese, na Escola Sec. D. Dinis: 
          12h: Eucaristia 
          13h: Almoço 
          14h: Jogos e atividades em família 
 

4 Outubro Ter | Solenidade de São Francisco de Assis.  
     Celebração dos 50 anos de vida religiosa do frei Eliseu, em Sta. Clara:  
          19h30: Eucaristia presidida por D. Joaquim Mendes 
          20h30 Jantar partilhado.  
 

7 Outubro Sex | Celebração de acção de graças pela Canonização de Madre Teresa, em S. Maximiliano: 
          19h00: Eucaristia presidida pelo Cardeal-Patriarca. 
     Encontro com dirigentes e voluntários dos Centros Sociais da Vigararia (às 21h30, Ig. Portela). 
     Encontro dos agentes da pastoral familiar do Termo Ocidental, Lisboa e Oeste (às 21h). 
 

8 Outubro Sáb | Peregrinação Nacional de Escuteiros a Fátima: Celebração do Centenário das Aparições 
de Fátima. 

     Formação Catequistas: E-vangelizar 2016  (Salesianos do Estoril). 

“Peço-vos para que façam todo o possível  
para não destruir a Igreja com as divisões”  

O papa reafirmou, no Vaticano, que «o diabo tem duas armas poderosíssimas 
para destruir a Igreja – as divisões e o dinheiro», que atingem os cristãos 
desde as suas primeiras comunidades. 
«O diabo semeia ciúmes, ambições, ideias, mas para dividir. Ou semeia 
ganância», e como acontece depois de uma guerra, «tudo fica destruído», 
com a complacência dos cristãos: «E nós, ingénuos, vamos no seu jogo». 
Para Francisco, as ruturas não deixam que Deus «se faça ver bem, se faça ver 
como Ele é»: «As divisões fazem com que se veja esta parte, aquela contra 
esta e contra… Sempre contra. Não há o óleo da unidade, o bálsamo da 
unidade». 
«Peço-vos para que façam tudo o possível para não destruir a Igreja com as divisões, sejam ideológicas, sejam 
de ganância e de ambição, sejam de ciúmes. E sobretudo para orarem e protegerem a fonte, a raiz da própria 
unidade da Igreja, que é o Corpo de Cristo, de que nós, todos os dias, celebramos o seu sacrifício na Eucaristia», 
apelou. 
Sublinhou o papa: «“Irmãos, nisto não posso louvar-vos, porque vos reunis não para o melhor mas para o pior”. 
A Igreja toda reunida para o pior, para as divisões, para o pior. Para manchar o Corpo de Cristo na celebração 
eucarística». 
O Papa terminou com uma prece: «Peçamos ao Senhor a unidade da Igreja, que não hajam divisões. E a unidade 
também na raiz da Igreja, que é precisamente o sacrifício de Cristo, que celebramos a cada dia». 

Adaptado de Sergio Centofanti para Rádio Vaticano (traduzido por Rui Jorge Martins)  
publicado a 12.09.2016 em http://www.snpcultura.org/ 
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O fervilhar de iniciativas e reuniões nas nossas Paróquias e na Diocese estão a pôr em 
andamento o novo ano pastoral de 2016/17.  

Chega ao fim o Ano da Misericórdia, mas com certeza não vamos fechar a porta do nosso 
coração ao amor misericordioso de Deus e ao encontro com o nosso próximo, mendigo de 
atenção e misericórdia. 

Para a Igreja em Portugal e de Lisboa, temos à nossa frente um evento mariano e um desafio 
missionário. 

O evento mariano é o Centenário das Aparições de Nossa Senhora na Cova da Iria. Evento que 
não nos pode deixar indiferentes, mas antes confiantes na ternura da Mãe de Jesus e da Igreja, 
intercessora perante os grandes e graves dramas do nosso tempo. 

O evento missionário é a celebração da Assembleia Sinodal da 
Igreja de Lisboa que sonha algo de novo na Evangelização dos 
homens e das mulheres que vivem nesta Diocese. 

No Domingo, dia 4 de Setembro, participando na canonização de 
Madre Teresa de Calcutá, apesar do sol que me batia na cabeça, 
tive um arrepio quando o Papa Francisco disse com voz pacata e 
firme que Madre Teresa «fez ouvir a sua voz aos poderosos da 
Terra, para que reconhecessem as suas culpas perante os crimes - 
perante os crimes! - da pobreza provocada por eles mesmos».  

Por duas vezes o Papa utilizou a palavra crimes, dirigida aos 
governantes. E acrescentou: «Em toda a 
sua existência Madre Teresa foi uma 
generosa dispensadora da misericórdia 
divina, tornando-se disponível a todos 

através do acolhimento e da defesa da vida humana, a vida que não 
nasceu, a vida que foi abandonada e a vida que foi descartada».  

Nesse Domingo, confiei à nova Santa, juntamente com as preces de 
tantas pessoas da nossa comunidade, uma intenção especial para este 
novo Ano Pastoral que vamos começar. 

Será um ano rico de iniciativas e de eventos. Porém, colocamos diante 
desta pequena e grande mulher da misericórdia e da caridade, as 
pessoas que vivem na pobreza material e espiritual, para que não se 
sintam esquecidas por quem encontrou o rosto de Jesus. 

 Frei Fabrizio 

 



1ª Leitura (Am 8, 4-7)  
Contra aqueles que “possuem dinheiro alheio”. 
 
Salmo 112(113)  
Louvai o Senhor, que levanta os fracos. 

2ª Leitura (1 Tim 2, 1-8)  
Façam-se preces por todos os homens a Deus,  
que quer salvar todos os homens 
 

Evangelho (Lc 16, 10-13)  

Não podeis servir a Deus e ao dinheiro 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Um homem 
rico tinha um administrador, que foi denunciado por andar a 
desperdiçar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: ‘Que é 
isto que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, 
porque já não podes continuar a administrar’. O administrador 
disse consigo: ‘Que hei-de fazer, agora que o meu senhor me 
vai tirar a administração? Para cavar não tenho força, de 
mendigar tenho vergonha. Já sei o que hei-de fazer, para que, 
ao ser despedido da administração, alguém me receba em sua 
casa’. Mandou chamar um por um os devedores do seu senhor 
e disse ao primeiro: ‘Quanto deves ao meu senhor?’. Ele 
respondeu: ‘Cem talhas de azeite’. O administrador disse-lhe: 
‘Toma a tua conta: senta-te depressa e escreve cinquenta’. A 
seguir disse a outro: ‘E tu quanto deves?’. Ele respondeu: ‘Cem 
medidas de trigo’. Disse-lhe o administrador: ‘Toma a tua conta 
e escreve oitenta’. E o senhor elogiou o administrador 
desonesto, por ter procedido com esperteza. De facto, os filhos 
deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz, no 
trato com os seus semelhantes. Ora Eu digo-vos: Arranjai 
amigos com o vil dinheiro, para que, quando este vier a faltar, 
eles vos recebam nas moradas eternas. Quem é fiel nas coisas 
pequenas também é fiel nas grandes; e quem é injusto nas 
coisas pequenas também é injusto nas grandes. Se não fostes 
fiéis no que se refere ao vil dinheiro, quem vos confiará o 
verdadeiro bem? E se não fostes fiéis no bem alheio, quem vos 
entregará o que é vosso? 
Nenhum servo pode servir a 
dois senhores, porque, ou não 
gosta de um deles e estima o 
outro, ou se dedica a um e 
despreza o outro. Não podeis 
servir a Deus e ao dinheiro». 

Palavra da salvação.  

Aclamação (2 Cor 8, 9) 
 

Jesus Cristo, sendo rico, fez-Se pobre,  
para nos enriquecer na sua pobreza.  

Oração  
 

“Deus Pai,  
único mestre digno de ser servido,  

nós Te damos graças pela confiança  
que depositas em nós;  

Confias-nos o teu Reino,  
que é infinitamente mais precioso  

que todos os bens da terra. 
Nós Te pedimos: pelo teu Espírito,  

faz de nós filhos da luz,  
inspira-nos o bom uso  
dos bens da terra e a  

aptidão que convém ao teu Reino”.  

 

XXV DOMINGO DO TEMPO COMUM  

Deus ou o dinheiro?  

Amós e Lucas convidam-nos a um 
sério exame de consciência sobre a 
nossa maneira de praticar a justiça 
social e de utilizar o dinheiro.  
Quantos pobres, hoje no mundo, 
são explorados com meia dúzia de 
euros por alguns que enriquecem 
sobre a sua miséria?  

Não acusemos ninguém!  

Nesta semana, retomemos estes 
textos para fazer o ponto da 
situação em toda a verdade.  

A que mestre estamos amarrados:  
a Deus ou ao dinheiro?  

Irmãs de Calcutá ou Irmãs da Madre Teresa, ou se preferirem e como muito bem 
caraterizou o nosso Pároco, rosto do carinho de Deus ... 
Nos anos 80, o Cardeal D. António Ribeiro, então Cardeal-Patriarca de Lisboa, chamou 
para a Diocese as Missionárias da Caridade, congregação fundada por Madre Teresa de 
Calcutá. Como disse o Papa Francisco durante a canonização, a missão destas religiosas 
é estar entre os mais pobres dos pobres, por isso instalaram-se em Chelas, na Zona do 
Relógio, que na altura era constituída na sua grande maioria por barracas, mudando-se 
mais tarde, em 1986, numa casa cedida pela Câmara Municipal de Lisboa, na Avenida 
João Paulo II. É a partir dessa casa, que têm cumprido o desejo da sua fundadora: viver 
a caridade no dia-a-dia de modo a assistir e auxiliar os mais desfavorecidos e os mais 
pobres. Hoje Chelas é a casa delas, sentem-se bem porque estão no meio daqueles que 
servem.  
Os campos de missão das Missionárias da Caridade são sempre as zonas mais pobres e 
necessitadas, cuidando assim dos abandonados e daqueles que não tem ninguém.  
Madre Teresa de Calcutá via Jesus na Eucaristia e nos pobres, por isso têm também uma 
capela no centro da casa. A vida de oração é fundamental para estas religiosas. As 
Missionárias de Caridade levantam-se muito cedo para fazer a sua oração da manhã e 
as suas lides domésticas e, todos os dias, às 8h celebram a eucaristia em casa. A missão 
destas Irmãs, citando o frei Fabrizio em entrevista à Agência Ecclesia, “é serem uma 
casa abrigo das famílias, crianças e idosos.” No trabalho realizado com os voluntários, 
as Irmãs oferecem tudo o que recebem, como donativos de gêneros, alimentos roupa 
ou tudo o que possa fazer falta aos necessitados. 

“Que esta incansável 
trabalhadora da misericórdia 
nos ajude a compreender 
cada vez mais que o nosso 
único critério de ação é o 
amor gratuito, livre de toda a 
ideologia e de todo o vínculo 
e derramado sobre todos 
sem distinção de língua, 
cultura, raça ou religião", 
sublinhou o Papa”. 

”… Maternais, 
Misericordiosas, Ativas, 
Discretas, Próximas, 
Presença com os pobres,  
Casa abrigo dos Idosos, 
Famílias e crianças...”  

Caracterização das Irmãs 
da Caridade no Bairro do 
Condado, pelo  frei 
Fabrizio Bordin, em 
entrevista à Agência 
Ecclesia 

“A minha deslocação a Roma, a fim de assistir à canonização de 
Teresa de Calcutá, foi de fato um privilégio. Teresa de Calcutá 
foi, é e será para mim ao longo de muitos anos e depois de ter a 
visto e conhecido na capelinha das aparições em Fátima, um 
exemplo na minha vida. Em Roma, senti  que ela está e estará 
sempre no meu coração: porque de fato ela é e continuará a ser 
a incansável mãe da humanidade. As casas da Santa Teresa de 
Calcutá espalhadas pelo mundo estarão sempre abertas para 
todos, porque Deus não faz diferença, mas acolhe todos sem 
distinção.  Santa Teresa de Calcutá subiu aos Altares do 
mundo”. 

Testemunho de Telma Barata,  
uma amiga e voluntária das Irmãs de Calcutá em Chelas   

“...Santa Teresa, não é um rosto, mas uma vida...”  
Papa Francisco durante homilia na canonização da Madre Teresa 

Durante este Verão, quando entrava na Igreja de São Maximiliano Kolbe e,  depois 
de cumprimentar Cristo Jesus, os meus olhos procuravam as Missionárias da 
Caridade, mais precisamente, as irmãs de Calcutá, assim reconhecidas também em 
Chelas ou as Irmãs da Madre Teresa. O porquê desta procura?... Talvez porque a 
Igreja com a presença do Sari branco e azul se torna mais iluminada e 
transparecesse  um rosto da ternura de Deus.  
As irmãs enchem o espaço, o lugar onde estão, com alegria e muita vida. Não 
importa o cansaço, o calor, encontramo-las  sempre com um sorriso e cheias de entusiasmo.  Mas afinal quem 
são estas Irmãs tão especiais...e como conseguem viver assim?  É com certeza um grande encontro profundo com 
Cristo Jesus na vida de cada uma delas. 

Breve história das Irmãs de Calcutá em Chelas 

“Missionária das Periferias e 
Modelo de Santidade para o 
mundo atual.”   
Papa Francisco 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic6uaz6YXPAhUFqxoKHZhzCDAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblogunasp.com.br%2Fcategory%2Fvestibular%2Fpage%2F2%2F&bvm=bv.132479545,d.ZGg&psig=AFQjCNGdTkqsGdK-St_6oGPKgJcQnSz
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLjL_b7IXPAhWFhRoKHaVXDQkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frr.sapo.pt%2Ftag%2F414%2Fmadre_teresa_de_calcuta&bvm=bv.132479545,d.ZGg&psig=AFQjCNGdTkqsGdK-St_6oGPKgJcQnSzTPg&us

