
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 mata do Vale Fundão: 
          12h: Eucaristia 
          13h: Almoço partilhado 
          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). 

“Não temos armas, mas acreditamos na força mansa 
 e humilde da oração» porque «só a paz é santa, não a guerra»   

«Não temos armas, mas acreditamos na força mansa e humilde da 
oração», afirmou o papa, em Assis, na cerimónia conclusiva do 
encontro "Sede de paz - Religiões e culturas em diálogo", realçando 
que «só a paz é santa, não a guerra».  

A paz, «fio de esperança que liga a terra ao céu, uma palavra tão 
simples e ao mesmo tempo tão difícil», quer dizer «perdão», que 
«nasce de dentro e, em nome de Deus, torna possível curar as feridas 
do passado», apontou.  

O caminho das religiões e dos seus fiéis exige «mergulhar nas 
situações e dar o primeiro lugar aos que sofrem; assumir os conflitos e saná-los a partir de 
dentro; percorrer com coerência caminhos de bem, recusando os atalhos do mal; empreender 
pacientemente, com a ajuda de Deus e a boa vontade, processos de paz».  

«Diversas são as nossas tradições religiosas. Mas, para nós, a diferença não é motivo de 
conflito, de polémica ou de frio distanciamento. Hoje não rezamos uns contra os outros, como 
às vezes infelizmente sucedeu na História. Ao contrário, sem sincretismos nem relativismos, 
rezamos uns ao lado dos outros, uns pelos outros», destacou o papa.  

Adaptado de Rui Jorge Martins, publicado a 20.09.2016 em http://www.snpcultura.org/ 
 

Ano VIII  N.º 2  | 25 de Setembro | 2016 

Estou no comboio que me leva de Pádua a Roma, na tarde de Domingo 18 de Setembro,  e 
aproveito para escrever sobre outro grande evento que se prepara para viver a cidade de 
Assis: o encontro internacional de oração Sede de 
Paz.  

Trinta anos depois do primeiro e histórico encontro 
de Oração pela Paz, promovido pelo Papa João 
Paulo II (27 de Outubro de 1986), centenas de 
delegados de religiões e de cultura de todo o 
mundo voltam a Assis, de 18 a 20 de Setembro, 
para rezar pela Paz. 

O sonho de João Paulo II era que todas as religiões, juntas, se tornassem portadoras de uma 
forte mensagem de paz. De facto, nestes trinta anos, do «Colle del Paradiso» (da Colina do 
Paraíso) onde se encontra o túmulo de São Francisco, continua a descer a brisa suave da paz, 
o sopro do «espírito de Assis», que contrastar com as guerras, os muros de divisão, o medo 
do outro, através da «força débil da oração», como afirmou um dos organizadores do evento, 
André Riccardi.  

O Papa Francisco, na oração dominical do Anjo do passado Domingo, convidou «as paróquias, 
as associações eclesiais e os fiéis de todo o mundo a viverem aquele dia (20 de Setembro) 
como um dia de oração pela paz», porque «hoje cada vez mais precisamos de paz nesta 
guerra espalhada por todo o lado».  

Hoje, perante os cinco anos de guerra na Síria, o drama da 
cidade de Alepo, as ondas de refugiados na Europa, os 
atentados terroristas... o «espírito de Assis» pode ajudar a 
sair da resignação em que caiu a política internacional e a 
consciência do cidadão comum. 

Por isso, o Papa Francisco convida-nos a estarmos «todos 
unidos na oração: que cada um encontre tempo, o que 
puder, para rezar pela paz. Todo o mundo unido». 

Se calhar nem todos tiveram a oportunidade de o fazer no 
passado dia 20, porém, parar algum tempo para rezar, sim, 
podemos sempre fazê-lo, para que a «força débil» deste 
ato, transforme os nossos corações e os dos nossos 
irmãos. 

 Frei Fabrizio 
 



1ª Leitura (Am 6, 1a.4-7)  
«Agora acabará o bando dos voluptuosos» 
 
Salmo 145(146)  
Ó minha alma, louva o Senhor. 
 
2ª Leitura (1 Tim 6, 11-16)  
«Guarda este mandamento, até à aparição do Senhor» 

Evangelho (Lc 16, 19-31)  
«Recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os 
males. Agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu 
és atormentado» 
 
Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: «Havia um 
homem rico, que se vestia de púrpura e linho fino e se 
banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre, 
chamado Lázaro, jazia junto do seu portão, coberto de 
chagas. Bem desejava saciar-se do que caía da mesa do 
rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora 
sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos Anjos ao 
lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na 
mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os 
olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu a 
voz e disse: ‘Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia 
Lázaro, para que molhe em água a ponta do dedo e me 
refresque a língua, porque estou atormentado nestas 
chamas’. Abraão respondeu-lhe: ‘Filho, lembra-te que 
recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. 
Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto 
tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um 
grande abismo, de modo que se alguém quisesse passar 
daqui para junto de vós, ou daí para junto de nós, não 
poderia fazê-lo’. O rico insistiu: ‘Então peço-te, ó pai, que 
mandes Lázaro à minha casa paterna – pois tenho cinco 
irmãos – para que os previna, a 
fim de que não venham também 
para este lugar de tormento’. 
Disse-lhe Abraão: ‘Eles têm 
Moisés e os Profetas: que os 
oiçam’. Mas ele insistiu: ‘Não, pai 
Abraão. Se algum dos mortos for 
ter com eles, arrepender-se-ão’. 
Abraão respondeu-lhe: ‘Se não 
dão ouvidos a Moisés nem aos 
Profetas, também não se 
deixarão convencer, se alguém 
ressuscitar dos mortos’». 

Palavra da Salvação 

Aclamação (2 Cor 8, 9) 
 

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

Oração  
 

“Pai dos pobres  
e defensor dos oprimidos,  

nós Te bendizemos  
pelos profetas que nos envias,  
quando deixamos os caminhos  

da justiça, e pela glória  
que reservas  

àqueles que os homens desprezam. 
Presos nas redes de uma sociedade  

que produz tantos pobres,  
nós Te pedimos:  

ilumina-nos com o teu Espírito,  
conduz-nos nos caminhos  

da justiça”. 

 

XXVI DOMINGO DO TEMPO COMUM  

E nós hoje?  

As palavras de Amós atingem sem 
compaixão aqueles que não se 
preocupam com o desastre de Israel. 
Lucas põe em cena um homem rico 
fechado no luxo, que não tem mesmo 
qualquer olhar para o pobre Lázaro 
que está à sua porta.  

E nós hoje?  

Ricos ou não, diante de todos os 
desastres do mundo, temos um olhar 
diferente para com todos os 
“Lázaros” da nossa sociedade ou 
ficamo-nos por um simples relance 
no ecrã da televisão?  

Ouvimos os golpes discretos à nossa 
porta?  
 
Ou serão somente cães a dar-lhes 
assistência?  

“Não foi a Castel Gandolfo nem às montanhas ou ao mar”. Na residência Santa Marta aproveitou 
para descansar mais, ler, rezar e ouvir música... 

Assim fizeram também alguns grupos de jovens e adultos da nossa UPF, dispensaram alguns 
dias das suas férias para as viver em comunidade , a rezar e a fazer festa. Não será esta uma 
forma original e criativa de passar alguns dias? Ora, sintam o cheirinho!!! 

Peregrinação dos Jovens a Fátima  
28-31 de Julho2016 

«Quando ouvi pela primeira vez que este ano o tradicional “campo de férias” iria ser substituída 
por uma Peregrinação a Fátima despertou em mim o desejo de ir, pois sempre quis fazê-lo, mas 
faltou sempre a coragem… Com o aproximar da data rapidamente percebi que ia ser um 
caminho muito mais árduo do que esperava e a ansiedade aumentava. Não foi fácil, é verdade, 
mas com fé, união, cooperação… tudo é possível! Chegámos bem mais unidos e acima de tudo 
fortalecidos na nossa fé! 

Foi uma das melhores experiências da minha vida...O meu obrigado a todos!...»    
Testemunho de Margarida Gil 

«O desafio do Frei Fabrizio: “E se este ano o Campo de Férias fosse uma 
peregrinação juvenil a Fátima?” Pensámos… pronto lá está o frei com ideias!  
E será que os Jovens vão aceitar trocar umas férias com jogos, sol, praia, para 
fazer uma peregrinação a pé até ao Santuário de Fátima?  E não é que os 
jovens aceitaram o desafio do pastor.  

«A Peregrinação a Fátima, mais do que uma experiência, foi uma  
vivência de comunhão, de crescimento comunitário e de  
desenvolvimento de relações (intra e interpessoais), marcada pelo 
confronto com os limites da nossa humanidade e com a coragem que 
caracteriza a fé com que Maria, nossa Mãe, aceitou o projeto de Deus. 
Tal como na vida de cada dia, durante a peregrinação, a cruz iluminou e 
deu força, o Amor curou as feridas e o foco no essencial tornou o nosso 
"jugo suave". A experiência, enquanto animador, foi extraordinária, 
porque recebi dos jovens e dos outros animadores, utilizando as 
palavras do nosso anterior Cardeal Patriarca, "mais do que 
humanamente mereço", confirmando que os Jovens de Hoje fazem do  
Amanhã um mundo melhor.» 

Testemunho de Ruben Coelho 

“As «férias» do Papa Francisco”    

O facto de irmos todos a pé, de mochila às costas, uns verdadeiros peregrinos, de madrugada a 
caminhar por uma imensa escuridão, criou dentro de mim uma imensa paz interior que já mais 
esquecerei. A alegria de todos nós, os desafios que fomos capazes de enfrentar, as amizades 
que fortalecemos e a fé com que todos chegámos até à nossa mãe Maria, tenho a certeza que 
cada um de nós terá guardado de forma muito especial.  Que Maria continue a tocar de forma 
especial o nosso coração.»   

Testemunho de Elizabete Silva Ribeiro 

Não percam, na próxima semana, os testemunhos dos nossos escuteiros e dos nossos peregrinos de Roma-Assis. 


