
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 ação 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). 

 

Dias 6-8: Ilha do S. Jorge 
Foi na Ilha de S. Jorge que tivemos o Dia 
radical (com a Aventour Azores), que nos 
levou até à Fajã da Caldeira de Santo Cristo. 
O dia começou com a visita à fábrica de 
queijo da ilha (Cooperativa dos Lourais) e 
continuou com uma caminhada num trilho 
que era uma antiga via de ligação dos 
habitantes da Fajã da Caldeira de Santo 
Cristo com a costa Sul da ilha.  
À tarde os mais crescidos (Comunidade e Clã) 
vestiram os fatos de mergulho e foram  fazer 
canionismo (Canyoning): explorar e descer 
um rio  utilizando técnicas de espeleologia, 
rappel e escalada. Os mais pequenos 
(Alcateia e Expedição) não se ficaram atrás e 
tiveram uma primeira experiência de  
Cascading na Caldeira de Cima: desceram, 
com a ajuda de cordas as cascatas de água, 
vencendo a corrente. Foram formas 
diferentes de conhecer a Ilha e desfrutar da 
natureza selvagem. 
 
 

 
Depois destas atividades aquáticas 
continuámos o trilho até à Fajã da Caldeira 
de Santo Cristo onde pudemos visitar a 
"Furna do Poio", que é uma cavidade 
vulcânica com uma lagoa de água doce no 
seu interior e com maré.  
Depois veio… A Despedida. A partida e a 
nostalgia. Último dia de atividades passado 
na Praia de Porto Pim, na Cidade da Horta. À 
noite tivemos o nosso Fogo de Conselho final, 
onde partilhámos todas as aventuras e 
peripécias vividas neste Acampamento.  
 

Testemunho de Mara Santos 

Ano VIII  N.º 3  | 2 de Outubro | 2016 

Este domingo começa oficialmente o ano da catequese com uma celebração comunitária e 
festiva, juntamente com as famílias e o agrupamento dos escuteiros de toda a nossa Unidade 
Pastoral Franciscana. Mesmo a propósito, o Papa Francisco afirmou no Domingo passado na 
Praça de São Pedro, na Missa do Jubileu dos Catequistas de todo o mundo: «Não se fala bem 
de Jesus quando somos tristes».  

Tinha acabado de dizer aos catequistas que «o Senhor não é uma ideia, mas sim uma Pessoa 
viva: a sua mensagem passa com o testemunho simples e verdadeiro, com a escuta e o 
acolhimento, com a alegria que se irradia». 

No início deste novo ano pastoral somos chamados, todos - catequistas e animadores, chefes 
e responsáveis dos grupos, pais e avós, leitores, cantores e agentes da caridade...—a viver hoje 
o «Evangelho do amor e da caridade» e «sem medo - como diz o Papa - de testemunhá-lo com 
novas formas de anúncio». 

No fim da cerimónia do Jubileu dos Catequistas, encontrei um padre amigo, responsável do 
departamento da Diocese de Pádua, que me contou as palavras que trocou com o Papa 
Francisco a seguir à Missa em São Pedro. «Santo Padre, reze para a nossa Diocese (de Pádua) 
que tem cada vez menos catequistas ao serviço das comunidades!». Resposta do Papa: 
«Caríssimo, este é um problema geral de toda a Europa. As famílias têm cada vez menos filhos e 
isto reflecte-se também na vida das comunidades cristãs. Temos pessoas que preferem ter um 
cãozinho ou um gato ao colo do que ter um filho!». 

São palavras fortes, que dizem a realidade em que 
vivemos. Por isso, durante a celebração, comentando 
a página evangélica de Lázaro, o Papa Francisco disse 
aos catequistas e a todos os fiéis que «no seu 
coração (do rico) entrou a mundanidade que 
anestesia a alma. A mundanidade é como um «buraco 
negro» que engole o bem, que apaga o amor... e 
tornamo-nos indiferentes a tudo... caímos na doença 
da indiferença, do egoísmo e da mundanidade». 

Acolhamos, amigas e amigos, servidores da Palavra 
de Jesus, nas nossas igrejas de S. Maximiliano, Sta. 

Clara e Sta. Beatriz, o convite do Santo Padre: «Quem vive para si mesmo não faz história. E um 
cristão deve fazer história, deve sair de si mesmo!». 

Frei Fabrizio 



1ª Leitura (Hab 1, 2-3; 2, 2-4 )  
«O justo viverá pela sua fé» 
 
Salmo 94(95)  
Se hoje ouvirdes a voz do Senhor,  
não fecheis os vossos corações.  
 
2ª Leitura (2 Tim 1, 6-8.13-14 )  
«Não te envergonhes de dar  
testemunho de Nosso Senhor» 

Evangelho (Lc 17, 5-10 )  
«Se tivésseis fé!» » 
 
Naquele tempo, os Apóstolos disseram ao Senhor: 
«Aumenta a nossa fé». O Senhor respondeu: «Se 
tivésseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta 
amoreira: ‘Arranca-te daí e vai plantar-te no mar’, e 
ela obedecer-vos-ia. Quem de vós, tendo um servo a 
lavrar ou a guardar gado, lhe dirá quando ele voltar 
do campo: ‘Vem depressa sentar-te à mesa’? Não lhe 
dirá antes: ‘Prepara-me o jantar e cinge-te para me 
servires, até que eu tenha comido e bebido. Depois 
comerás e beberás tu’?. Terá de agradecer ao servo 
por lhe ter feito o que mandou? Assim também vós, 
quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, 
dizei: ‘Somos inúteis servos: fizemos o que devíamos 
fazer’.  

Palavra da Salvação 

Aclamação (1 Pedro 1, 25 ) 
A palavra do Senhor  

permanece eternamente.  
Esta é a palavra que vos foi anunciada. 

Oração  
"Meu Deus:  
   eu creio em Ti,  
       mas aumenta a minha fé. 
   espero em Ti, Senhor, 
       mas fortalecei a minha esperança; 
   amo-te de todo o coração,  
       mas aumentai o meu amor; 

 
Sei que sou pecador,  

mas é grande em mim  
o desejo de me aperfeiçoar  

cada vez mais. 
 
Meu Pai:  
   eu creio em Ti,  
       mas aumenta a minha fé.” 

XXVII DOMINGO DO TEMPO COMUM  

Levar a Palavra de Deus como luz para mais uma 
semana de trabalho, de estudo…  
Ao longo dos dias da semana que se segue, procurar 
rezar e meditar algumas frases da Palavra de Deus:  
     «Senhor, aumenta a nossa fé!»; 
     «Não te envergonhes de dar testemunho de  
     Nosso Senhor…»;  
     «Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os  
     vossos corações»;  
     «Exultemos de alegria no Senhor!».  
Procurar transformá-las em atitudes e em gestos de 
verdadeiro encontro com Deus e com os próximos 
que formos encontrando nos caminhos percorridos 
da vida…  

Somos servos do Reino: 
empregados do dia-a-dia. 

De dia 31 de Julho a 9 de Agosto, o Agrupamento 1260 da Bela Vista partiu em 
viagem na Volta aos Açores em 8 dias.  Fomos 55 escuteiros de todas as 4 
secções: 
- Alcateia  Lobitos (Crianças entre os 7 e os 10 anos) 
- Expedição  Exploradores (Jovens entre os 10 e os 14 anos) 
- Comunidade  Pioneiros (Jovens entre os 14 e os 18 anos) 
- Clã  Caminheiros (Jovens entre os 18 e os 22 anos) 

Dias 1-2: Ilha do Faial  
Começamos esta “Volta aos Açores” pela Ilha do faial, percorrendo a pé o trilho 
Capelos-Capelinhos, onde encontramos várias crateras e restos do mais recente 
vulcão do Faial.  
Os jovens das secções mais “crescidas” (Comunidade e Clã) aproveitaram ainda 
para dar a volta a uma caldeira magnifica e ficaram a dormir na cratera do 
vulcão!!!  
Os mais pequenos (Alcateia e Expedição) fizeram um jogo na Cidade da Horta, 
onde puderam visitar locais 
importantes e aprender um pouco 
mais sobre a Ilha e sobre os Açores. 
Durante a tarde, houve ainda tempo 
para uns mergulhos na praia e uma 
visita ao Oceanário do Porto Pim.  

Dias 3-5: Ilha do Pico 
Na ilha do Pico pudemos dar uns 
mergulhos e umas braçadas na 
Praia da Areia Funda.  
Os mais pequenos (Alcateia e 
Expedição) foram conhecer melhor 
a Ilha: fizeram um Jogo de Vila, 
visitaram o Museu do Cachalote e 
da Lula e o Museu do Vinho. Foram 

ainda até ao lado Sul da Ilha, para as Lajes do Pico, onde visitaram a antiga 
Fábrica da Baleia, o Museu dos Baleeiros e a Gruta das Torres, que é o maior 
tubo lávico de Portugal (que se terá formado há cerca de 1500 anos).  
Os mais “crescidos” (Comunidade e o Clã) subiram ao cimo do Pico e por lá 
pernoitaram. Ver o sol a 2350m de altitude não é para qualquer um!   
Na última tarde nesta ilha aproveitamos para passear na Zona Balnear do Cais 
do Pico, onde pudemos relaxar um pouco. 

  

Continua na página  4 


