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Guterres, o novo Secretário Geral da ONU  
 

Entre tantos acontecimentos na vida da nossa Unidade Pastoral Franciscana, na vida da Igreja 
e da sociedade, pensei que, desta vez, era justo mencionar na nossa folha paroquial a 
nomeação do novo Secretário Geral das Nações Unidas, António Guterres.  

O último Secretário Geral do continente europeu tinha sido Kurt Waldheim, de nacionalidade 
austríaca, de 1971 a 1982. António Guterres é português, tem 67 anos, na sua juventude militou 
nas organizações universitárias católicas e depois no Partido Socialista, pelo qual foi eleito 
Primeiro Ministro, de 1995 a 2002.  

É-lhe reconhecido, sobretudo, o seu empenho ao longo de dez anos em prol dos refugiados e 
dos mais fracos, tornando-o um «interlocutor privilegiado para a Santa Sé», em temas de 
Direitos Humanos. 

Guterres, foi alto comissário das Nações Unidas para os 
refugiados, de 2005 a 2015. Ao longo deste tempo, todo o 
mundo político e não só, lhe reconheceu integridade moral, 
conhecimento dos cenários internacionais, capacidade de 
mediar e vontade firme de dar mais poder às Nações Unidas, 
em defesa dos direitos humanos e na promoção da paz. 

Não será certamente fácil. Contudo, o Papa Francisco terá 
um válido interlocutor para os temas mais quentes, como o 
das ondas migratórias e de refugiados que deixam as 

próprias terras por causa das guerras, perseguições, catástrofes, pobreza e injustiças.    

No dia 6 de Dezembro de 2013, Guterres foi recebido em audiência pelo Santo Padre. Relembro 
as suas palavras, depois do encontro: «A Igreja católica sempre foi uma voz muito importante 
em defesa dos direitos dos refugiados e dos migrantes. Uma voz de tolerância, de respeito das 
diversidades num mundo indiferente, ou mesmo hostil perante tudo o que é estrangeiro».  

E acrescentou: «Na Europa, assim como nos Países em via de desenvolvimento, há uma nova 
erupção de xenofobia. O Papa Francisco não só indica qual deve ser a justa doutrina para a 
comunidade cristã, mas oferece também o seu testemunho pessoal. Para além das tomadas de 
posição, da exortação apostólica ’Evangelii Gaudium’, com certeza o eco mais forte foi o da sua 
visita à ilha de Lampedusa, onde falou com quem sofreu no seu País de origem, na Síria assim 
como na Eritreia, e sofreu novamente para chegar à Europa». «E depois - lembrava ainda 
António Guterres - a visita do Papa ao Centro dos 
refugiados Astalli dos Jesuítas em Roma. É um empenho 
pessoal que amplia a sua voz, que lhe dá outro 
significado, uma outra força. E, para todos nós que 
lutamos para os direitos dos refugiados é um enorme 
apoio e estímulo».  

Uma tarefa árdua espera o recém-nomeado Secretário 
geral da ONU. 

Frei Fabrizio  



1ª Leitura (Ex 17, 8-13 )  
«Quando Moisés erguia as mãos,  
Israel ganhava vantagem» 
 
Salmo 120(121)  
O nosso auxílio vem do Senhor,  
que fez o céu e a terra. 
 
2ª Leitura (2 Tim 3, 14 – 4, 2)  
«O homem de Deus será perfeito,  
bem preparado para todas as boas obras» 

Evangelho (Lc 18, 1-8 )  
«Deus fará justiça aos seus eleitos, que por Ele 
clamam» 
 
Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos 
uma parábola sobre a necessidade de orar sempre 
sem desanimar: «Em certa cidade vivia um juiz que 
não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia 
naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele e 
lhe dizia: ‘Faz-me justiça contra o meu adversário’. 
Durante muito tempo ele não quis atendê-la. Mas 
depois disse consigo: ‘É certo que eu não temo a 
Deus nem respeito os homens; mas, porque esta 
viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para que 
não venha incomodar-me indefinidamente’». E o 
Senhor acrescentou: «Escutai o que diz o juiz 
iníquo!... E Deus não havia de fazer justiça aos seus 
eleitos, que por Ele clamam dia e noite, e iria fazê-
los esperar muito tempo? Eu vos digo que lhes fará 
justiça bem depressa. Mas quando voltar o Filho do 
homem, encontrará fé sobre a terra?».   

Palavra da Salvação 

Aclamação (Hebr 4, 12) 
A palavra de Deus é viva e eficaz,  
pode discernir os pensamentos  

e intenções do coração. 

Oração  
«Senhor, 
   perdoa-me por duvidar  
      do valor da oração persistente.  
 
   Eu sei que tu cuidas  
      dos meus problemas e angústias, 
   Estás junto a mim  
      sempre que preciso 
   Mas por vezes talvez ache 
      que sou tão pequeno  
      e que te esqueces de mim.  
 
  Ensina-me a orar  
      como a viúva importuna. 
  Torna-me persistente como ela. 
  Que eu continue a orar  
      para que tua vontade  
      se cumpra na minha vida.  
 

                                                   Ámen.» 

XXIX DOMINGO DO TEMPO COMUM  

O juiz da parábola faz justiça, não para fazer 
respeitar a justiça, mas para ter a paz. É a 
perseverança da mulher que a faz obter o que 
ela pede.  
O que conta aos olhos do Senhor é a 
perseverança no pedido. Deus parece esperar a 
confiança daqueles que Lhe rezam. A confiança 
não tem limites… Mas Jesus coloca a terrível 
questão: «O Filho do Homem, quando vier, 
encontrará fé sobre a terra?» Não respondamos 
demasiado depressa…  
A nossa oração verifica a nossa fé, mas é 
necessário que ela se faça perseverança…   



 

“O Jubileu Extraordinário da Misericórdia, que 
a Igreja está a viver, proporciona uma luz 
particular também ao Dia mundial das 
Missões de 2016: convida-nos a olhar a missão 

ad gentes como uma grande e imensa obra de 
misericórdia, quer espiritual, quer material. 
Com efeito, neste Dia Mundial das Missões, 
todos somos convidados a “sair”, como 
discípulos missionários, pondo cada um a 
render os seus talentos, a sua criatividade, a 

sua sabedoria e experiência para levar a 
mensagem da ternura e compaixão de Deus à 
família humana inteira.” 

Em consonância com esta mensagem do Papa 
Francisco, apresentamos dois exemplos de 
missões da nossa unidade pastoral. 

 
Catequistas em saída 
 

No passado sábado, um grupo de catequistas 
da nossa unidade pastoral participou no Mega 
encontro de formação pastoral E-vangelizar 
nos Salesianos no Estoril, onde puderam 
aprender e alguns reciclar, para serem mais 
competentes e dinâmicos na sua missão de 
anunciadores do Evangelho. Foi um dia 
intenso de formação através de workshops.  

Experiência de duas jovens da Comunidade  
em Missão em Rabo de Peixe, nos Açores 
 
Do dia 9 a 15 de agosto de 2016, duas jovens da 

comunidade, Sara Correia e Carina Barbosa, 
partiram em missão para Rabo de Peixe, nos 
Açores, com as Missionárias da Caridade (Irmãs 
de Madre Teresa de Calcutá). 

Durante essa semana, iniciavam o dia em 
oração durante a manhã e, ao início da tarde, 

iam pelos bairros visitar as crianças e famílias.  
De guitarras às costas, cantavam e dançavam 
com os mesmos, pelas ruas levando alegria. 
Rezavam dentro das casas pelas famílias. «O 
nosso espirito de missão era tão nítido que já 
nos chamavam de “irmãs”», partilham a rir-se. 

Em algumas noites participaram também em 
catequeses/animações que os padres faziam 
com a comunidade,  em vários pontos de Rabo 
de Peixe. «Foi uma experiência tão boa, que 
queremos experimentar na nossa comunidade» 
– dizem elas, cheias de energia. 

A frase que mais as ajudou a entender e a fazer 
com uma grande vontade é : «O fruto do 
silêncio é a oração; o fruto da oração é a fé; o 
fruto da fé é o amor; o fruto do amor é o 
serviço; o fruto do serviço é a paz».   

“Igreja missionária, testemunha de misericórdia” 
Tema da Mensagem de Sua Santidade Papa Francisco  

para o Dia Mundial das Missões 2016 



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 
 
17 Outubro | Encontro dos Conselhos Pastorais com o Ministro provincial   
           Às 21h30 na Igreja de Sta. Beatriz 
 
22-23 Outubro | TAU Day em Coimbra, Celebrando os 800 anos da chegada dos  
           primeiros franciscanos a Portugal.  
 
23.Out-5.Nov | Presença do Superior Geral e seu Conselho em Portugal 
 
30 Outubro Dom | 31º Domingo do Tempo Comum 
    Capítulo Eletivo na Fraternidade OFS, Santa Clara  
 
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 15h30, com a Comunidade Vida e Paz e Centros de Dia 
      Às 19h missa para toda a comunidade 
          S. Maximiliano: às 19h missa para toda a comunidade 
          Sta. Clara: às 19h missa para toda a comunidade 
 
6-12 Novembro | Visita Canónica do Assistente Geral à Delegação de Portugal. 

Fátima acolheu no passado fim de semana 08/09, 
cerca de 30mil escuteiros na Peregrinação anual que 
envolve sobretudo jovens. Vieram de todo o país , 
dioceses e do estrangeiro. 
Deslocaram-se de autocarro e acamparam em 500 
tendas perto do recinto do Santuário. 
Como não podia deixar de ser,  também o nosso 
agrupamento da Bela Vista participou na Peregrinação 
Nacional. 

ATENÇÃO! 

Não se esqueçam  
que a hora muda  

no dia 30 de Outubro 

“Um gesto de misericórdia por dia”  
como a “verdadeira revolução cultural” que o mundo precisa 

 
Durante a audiência pública do dia 12 de outubro, na Praça de São Pedro, o Papa Francisco 
salientou que “não basta experimentar a misericórdia de Deus, é preciso que a pessoa que a 
recebe também se torne instrumento dela para os outros”. 
“E como poderemos ser testemunhas de misericórdia? Não pensemos que se trata de realizar 
grandes esforços ou gestos sobre-humanos”, salientou Francisco, referindo que Jesus mostra o 
caminho a seguir, que é “muito mais simples, feito de pequenos gestos mas de grande valor aos 
olhos de Deus”. 
De acordo com o Papa, todas estas ações “são modo concreto de viver a misericórdia”.  

 
In www.agencia.ecclesia.pt, 12 de Outubro de 2016 

Aconteceu... 


