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Vivemos uma semana rica de acontecimentos. A festa da catequese e da família no início do 
novo ano pastoral da nossa Unidade Pastoral, no Domingo dia 2 de Outubro, na mata do Vale 
Fundão. A festa de S. Francisco, particularmente solene 
este ano com as bodas de ouro de vida religiosa do frei 
Eliseu, no dia 4 de Outubro em Sta Clara. E a celebração 
da Missa em ação de graças, do nosso Patriarca, pelo dom 
da santidade de Madre Teresa de Calcutá no dia 7 de 
Outubro em São Maximiliano. Tantos acontecimentos 
alegres que voltaram a reunir as nossas comunidades 
cristãs, no início do novo ano pastoral, e que são uma 
«graça» para fortalecer os laços de comunhão e o espírito 
de missão na nossa vida de cristãos. 

É verdade que pode parecer um calendário muito cheio e que, para as pessoas mais 
envolvidas na vida da comunidade, houve trabalho redobrado na animação de crianças, 
jovens, escuteiros, famílias e grupos vários. É verdade que há sempre uma parte da 
comunidade que fica fora do baralho, não se deixa envolver ou se sente excluída. Contudo, o 
Senhor chama e continua a chamar a qualquer hora na sua vinha, que é a nossa Unidade 
Pastoral Franciscana.  

Há um esforço, por parte de várias pessoas das nossas três igrejas, que colaboram na folha 
paroquial, para dar a conhecer os diferentes grupos e a vivência da nossa Unidade Pastoral e, 
sobretudo, as tantas iniciativas que se realizam em prol de todos, que vai da animação 
litúrgica, da formação e da vida comunitária, até à caridade e às iniciativas dos Centros 
Sociais. 

Tocou-me o testemunho de uma mãe que no final da festa da Catequese confidenciava as 
palavras e a alegria da Bruna, uma criança de seis anos: «O início da catequese, este ano, foi 
um dia Muito Feliz».  

Dizia Jesus, no Evangelho da festa de São Francisco: 
«Bendigo-te, ó Pai, Senhor do Céu e da Terra, porque 
escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as 
revelaste aos pequeninos» (Mt 11,25).  

Aprendamos com as crianças... sabem ver mais longe, 
sabem ver mais em profundidade... sabem ver com 
simplicidade e mais encanto...   

Frei Fabrizio  



1ª Leitura (2 Reis 5, 14-17)  
«Naamã foi ter novamente com o homem de Deus » 
 
Salmo 97(98)  
O Senhor manifestou a salvação a todos os povos. 
 
2ª Leitura (2 Tim 2, 8-13 )  
«Se sofremos com Cristo,  
também com Ele reinaremos» 

Evangelho (Lc 17, 11-19 )  
«Não se encontrou quem voltasse para dar glória a 
Deus senão este estrangeiro» 
 
Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, 
passava entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar 
numa povoação, vieram ao seu encontro dez 
leprosos. Conservando-se a distância, disseram em 
alta voz: «Jesus, Mestre, tem compaixão de nós». Ao 
vê-los, Jesus disse-lhes: «Ide mostrar-vos aos 
sacerdotes». E sucedeu que no caminho ficaram 
limpos da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou 
atrás, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se 
de rosto em terra aos pés de Jesus, para Lhe 
agradecer. Era um samaritano. Jesus, tomando a 
palavra, disse: «Não foram dez os que ficaram 
curados? Onde estão os outros nove? Não se 
encontrou quem voltasse para dar glória a Deus 
senão este estrangeiro?». E disse ao homem: 
«Levanta-te e segue o teu caminho; a tua fé te 
salvou»  

Palavra da Salvação 

Aclamação (cf. 1 Tes 5, 18 ) 
Em todo o tempo e lugar dai graças a Deus,  

porque esta é a sua vontade a vosso  
respeito em Cristo Jesus.  

Oração  
«Pai de bondade, 
    vivemos num mundo dividido  
    pelos interesses e pelos conflitos, 
    que tem na base o egoísmo  
    e a busca do próprio bem-estar. 
 
Ajuda os teus filhos  
   a tomarem consciência 
   que o verdadeiro bem-estar  
   se alcança com o bem do outro, 
   antes do próprio bem. 
 
Ajuda a minha fé,  
    alimentada pelos sacramentos  
    e pela Sagrada Escritura, 
    a fazer com que a minha vida  
    seja o lugar da realização do Evangelho.» 

XXVIII 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:  
   «Cantai ao Senhor um cântico novo» 
   «A Palavra de Deus não está encadeada»  
   «Se morremos com Cristo, também com Ele viveremos» 
   «Levanta-te e segue o teu caminho; a tua fé te salvou» 
   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…  

Um em dez! 



"Senhor! Faz de mim um instrumento da Tua Paz!" 
Que cada um de nós possa ser um instrumento de paz no lugar onde se encontra: família, 
comunidade, escola,  trabalho. 
Sabemos que no dia 4 de Outubro, a Igreja festeja um grande Santo da atualidade -  
São Francisco de Assis, ou Giovanni di Bernardone, nascido na cidade de Assis, em Itália, acerca 
de 1182. Este jovem, em 1206, enquanto rezava na igreja de São Damião, ouviu a voz do Senhor 
que lhe dizia: “Vai, Francisco e restaura a minha casa, que está em ruina”. Foi nesse momento 

que se entregou  ao serviço de Deus e dos mais 
necessitados.  
Este ano, não vivemos o Trânsito de São Francisco, como 
habitualmente, mas celebrámos a festa de S. Francisco no 
dia 4, com uma solene Eucaristia em Santa Clara, 
presidida pelo Sr. Bispo, D. Joaquim Mendes, na qual o  
frei Eliseu agradeceu ao Senhor pelos seus 50 anos de 
profissão religiosa.  

 

Partilhamos uma síntese da entrevista  
realizada por alguns jovens ao frei Eliseu 
 

A vida de São Francisco foi a sua descoberta do sentido da dor e do 
sofrimento através do que encontrou em Jesus Crucificado. 

De facto, se queremos olhar para a vida de São Francisco, descobrimos 
que tudo começou olhando para o crucifixo de São Damião e com a 
constante procura do que se observa na cruz: o sentido da sua 
existência. Por outro lado, foi a sua abertura à dimensão da natureza, 
quando por exemplo redescobriu na doença a beleza daquilo que o 
Papa apresenta da natureza. Para ele os pássaros, as criaturas eram 
como irmãos e irmãs. A irmandade do cosmos começou a fazer parte 
da sua vida.   

O Crucifixo  de São Damião transformou a vida de São Francisco. No filme de São Francisco, da 
realizadora Adriana Cavani, existe um momento que me toca bastante: a altura em que São 
Francisco, correndo no monte Alverne, grita: «Senhor, mas quem és Tu? Mostra-Te!». Todas as 
vezes que, de manhã, oiço o primeiro noticiário, face às notícias mais ou menos felizes, encontro 
sempre para as menos felizes o sentido e a justificação de tudo, na cruz de São Damião. 
Os meus 50 anos estão ligados a uma data: 21 de Setembro de 1966, tinha eu naquela altura 18 

anos a caminho dos 19. Antes do noviciado entendi que o Senhor me chamou 
para o caminho da consagração. A partir desse dia consagrei a minha vida ao 
Senhor.  

Desde aquele momento, iniciei uma nova caminhada que passou por várias  
cidades de Itália até chegar ao sacerdócio: fui ordenado em Pádua em 1977. Ao 
longo destes anos aquilo que mais me tocou foi o facto de ter encontrado um 
carisma, um ideal dentro da Igreja que me abriu os horizontes, descobrindo o 
sentido de tudo o que aconteceu ao meu redor.  

O facto de viver estes 50 anos significa olhar para toda esta história e descobrir 
nela uma característica do amor de Deus para comigo, renovando todo o meu 
ser. E sobretudo na descoberta de tudo isso dentro da realidade de Portugal, 
porque no mesmo ano em que fui ordenado sacerdote, na altura de 
Pentecostes, subi pela primeira vez a escadaria da Igreja de Santo António dos 

Olivais em Coimbra. Estas são marcas que ficam dentro de cada um de nós. 
Frei Ângelo Eliseu 



8 Outubro Sáb | Peregrinação Nacional de Escuteiros a Fátima:  
      Celebração do Centenário das Aparições de Fátima. 
     Formação Catequistas: E-vangelizar 2016  (Salesianos do Estoril). 
 

11 Outubro Ter | Colégio Párocos dos Franciscanos Conventuais da Área  
      Mediterrânica: 18h30, Eucaristia em S. Maximiliano. 
De 10 a 13 de Outubro estarão presentes em Lisboa 50 frades franciscanos párocos em Itália  
e de outros Países da Europa, para um congresso sobre a «Evangelização». Entre eles, estará  
também o frei Franco (que já foi pároco em Lisboa). Antes ou no fim da Missa de dia 11,  
será possível cumprimentar o frei Franco. 
 

16 Outubro Dom | 29º Domingo do Tempo Comum 
      Dia Mundial das Missões (ofertório)  
 

16-27 Outubro | Visita Canónica do Ministro provincial à Delegação de Portugal.  
 

1 Novembro Ter | Solenidade de Todos os Santos (Missas conforme horário dominical) 
      11º Aniv. Dedicação da Igreja de Sta. Beatriz. 
 

2 Novembro Qua | 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 do Centro de Dia e Convívio. 
          Sta. Clara: às 18h. 
 

6-12 Novembro | Visita Canónica do Assistente Geral à Delegação de Portugal . 

Aconteceu  
No passado dia 1 de Outubro na Escola D. Dinis o 
1º Torneio de Futsal da nossa Vigararia II.  
Deixamos um grande obrigada à Direção da 
Escola que logo nos abriu as portas para a 
realização deste evento bem como à equipa 
vicarial de jovens que acolheram e prepararam 
este torneio, a todos os participantes, claques e 
aos mentores desta ideia.  

“Momento de convívio muito agradável entre os jovens da vigararia tendo 
o desporto como veículo de aproximação. Proporcionou uma experiência 
de luta comum por um objetivo bonito de se ver.”  

Teresa Leitão 

Papa Francisco: palavras e gestos desta semana 
Foi uma semana intensa também para o Papa Francisco.  
De regresso da Geórgia, no avião, Francisco foi questionado sobre as suas afirmações de sábado, 
ainda na Geórgia, quando falou numa “guerra mundial” contra a família e o matrimónio, com 
duras críticas à teoria do gender' Para o Papa, o que está em causa é que as escolas apresentem 
às crianças “colonizações ideológicas” sobre os temas da identidade sexual, “contra as coisas 
naturais”. Por isso, as suas críticas à ideologia do género não implicam uma rejeição de 
homossexuais ou transsexuais por parte da Igreja Católica: “Jesus seguramente não diria: ‘Vai-te 
embora, porque és homossexual'. Não", sublinhou. “É preciso acolher cada caso, acompanhá-lo, 
estudar, discernir e integrá-lo. Isto é o que o faria Jesus, hoje”, realçou. 
Na mesma entrevista no avião, o Papa Francisco deu a certeza que no dia 13 de Maio de 2017 
quer estar em Fátima. Agora «sem explorações» mediáticas, aguarda-se o programa! 

 

A nossa Unidade Pastoral 
Franciscana, respondeu ao 
convite da Cáritas Nacional que 
lançou uma Campanha de Ajuda 
à Madeira e outras regiões de 
Portugal para ajudar as famílias 
vítimas dos incêndios que 
alastraram o País no verão 
passado. O ofertório nas Missas 
dos dias 13, 14 e 15 de Agosto, 
nas três Igrejas deu o valor de 
1.222,00 euros, que foram 
entregue à Caritas.   

 

http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/internacional/georgia-papa-denuncia-guerra-mundial-contra-familia-e-matrimonio1/

