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MISSÃO E  MISERICÓRDIA 
 

Daqui a um mês o ano da Misericórdia estará encerrado e também o Sínodo do 

Patriarcado de Lisboa estará quase consumado, depois de três anos de trabalho. Talvez 
haja alguém que tenha pressa que se fechem as tantas portas que se abriram para 
poder finalmente descansar em paz! 
Que será deste «sonho missionário de chegar a todos!», que ainda se aguenta nas lonas 
de tantas Igrejas?!   
A tentação, sempre presente na vida dos crentes, de nós católicos, é de virar página e de 
pôr na gaveta o que foi feito ou que sonhávamos fazer. Mas se nos dermos ao trabalho 
de ler, sim ler, porque hoje se lê pouquíssimo, na mensagem do Papa Francisco para o 
90º Dia Mundial das Missões (Domingo 23 de Outubro), ele afirma: 

Bastam estas palavras para entender que fecha o 
ano extraordinário da misericórdia, mas não se 
fecham as portas da misericórdia, aliás - 
parafraseando o Papa São João Paulo II - nós 
cristãos, deveríamos repetir uns aos outros: 

. Aliás, o nosso Patriarca, não 
pediu teorias, mas sim «ensaios» no anúncio do 
Evangelho na vida familiar, nos meios urbanos, na 
catequese, com os jovens, nos diferentes âmbitos 
pastorais...  
Procuremos, então, conjugar na vida de um novo 
ano pastoral, de maneira prática, estas duas 
palavras tão importantes na vida da Igreja - Missão 
e Misericórdia - sem esconder os nossos talentos. 

  
Frei Fabrizio 



1ª Leitura (Sir 35, 15b-17.20-22a  )  
«A oração do humilde atravessa as nuvens» 
 
Salmo 33(341)  
O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. 
 
2ª Leitura (2 Tim 4, 6-8.16-18 )  
«Já me está preparada a coroa da justiça» 

Evangelho (Lc 18, 9-14 )  
«O publicano desceu justificado para sua casa e o 
fariseu não» 
 
Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola 
para alguns que se consideravam justos e 
desprezavam os outros: «Dois homens subiram ao 
templo para orar; um era fariseu e o outro 
publicano. O fariseu, de pé, orava assim: ‘Meu Deus, 
dou-Vos graças por não ser como os outros 
homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem 
como este publicano. Jejuo duas vezes por semana 
e pago o dízimo de todos os meus rendimentos’. O 
publicano ficou a distância e nem sequer se atrevia 
a erguer os olhos ao Céu; mas batia no peito e dizia: 
‘Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou 
pecador’. Eu vos digo que este desceu justificado 
para sua casa e o outro não. Porque todo aquele 
que se exalta será humilhado e quem se humilha 
será exaltado».   

Palavra da Salvação 

Aclamação (2 Cor 5, 19 ) 
Deus estava em Cristo  

reconciliando o mundo consigo  
e confiou-nos a palavra da reconciliação. 

Oração  
«Maria, Mãe da Igreja,  

ajudai-nos a dizer o nosso “sim”.  
Dai-nos a audácia de buscar novos caminhos  

para que chegue a todos  
o dom da beleza que não se apaga.  

Virgem da escuta e da contemplação,  
intercedei pela nossa Igreja de Lisboa,  

em caminho sinodal, para que nunca se feche  
nem se detenha na sua paixão  

por instaurar o Reino.  

Estrela da nova evangelização,  
ajudai-nos a resplandecer  

com o testemunho da comunhão,  
do serviço, da fé ardente e generosa,  

da justiça e do amor aos pobres,  
para que a alegria do Evangelho  
chegue até aos confins da terra  

e nenhuma periferia fique privada da sua luz.  

Mãe do Evangelho vivo,  
manancial de alegria para os pequeninos,  

rogai por nós.  
Ámen.» 

XXX DOMINGO DO TEMPO COMUM  

O fariseu não reza a Deus, gaba-se daquilo que é e pensa que 
é o melhor de todos. Ele crê não ter necessidade de ser salvo, 
ajudado, perdoado; não tem necessidade de Deus. Quanto ao 
publicano, volta-se para Deus, suplica-Lhe para ter piedade, 
reconhece a sua miséria, mas conta com a misericórdia de 
Deus. Evidentemente, Deus ouve a oração deste último e 
atende-o. Não esqueçamos que Jesus conta esta história em 
relação a certos homens que estavam convencidos de serem 
justos e desprezavam todos os outros.  

Com efeito, eis o sentido da história: Jesus não põe em causa a 
justiça destes homens, como não põe em causa a rectidão e a 
generosidade do fariseu que ultrapassa as exigências da Lei; o 
que Jesus critica ao fariseu da parábola e, sobretudo, aos seus 
ouvintes é que eles desprezavam todos os outros. Ora, não se 
pode entrar em relação com Deus quando se manifesta 
desprezo em relação aos irmãos: “Aquele que diz que ama a 
Deus e não ama o seu irmão é um mentiroso”.  

Com a humildade dos  
missionários 



 

Uma pacífica invasão 

  

Cinquenta padres num só dia, numa só igreja, numa só missa, todos juntos, que maravilha! 
Acho que foi mesmo uma grande surpresa para todos os fiéis que, na terça-feira passada, 
participaram na missa em S. Maximiliano Kolbe, ver todos aqueles padres italianos, da Roménia, 
das Filipinas, e “os amigos de sempre”, frei Domingos e frei Franco. 
Estes padres tinham vindo a Portugal para o congresso anual dos párocos que costumam fazer 
há já muitos anos. Foi escolhido “o nosso” país pelo grande acontecimento da abertura do 
Centenário das Aparições de Nossa Senhora em Fátima. E este, de verdade, foi o momento 
espiritual mais alto da nossa estadia portuguesa. 
Tivemos também umas conferências bonitas, quer do D. Nuno Brás, quer do frei Fabrizio, mas, 
afinal o que mais nos agradou foi termos estados juntos, porque o que faz a vida verdadeira são 
os encontros e as amizades. 
E isso aconteceu, para mim, de uma forma ainda maior quando tive a oportunidade de estar 
convosco. Foram sorrisos, abraços, apertos de mão, um olhar recíproco de cumplicidade e de 
recordações. Foi, como costumamos dizer, o “matar saudades”. Era mesmo disso que eu 

precisava. 
Os meus confrades ficaram “espantados” pela maneira com 
que a gente se cumprimentava. Ficaram surpreendidos pelo 
carinho e a ternura dos nossos abraços. E eu dizia-lhes: 
“Vocês não sabem como é viva e acolhedora a alma 
portuguesa”. 
Obrigado a todos, mas de uma forma especial à 
comunidade dos frades que se disponibilizou em tudo para 
que a nossa passagem em Portugal ficasse como uma marca 
do calor amigo do nosso povo de Chelas. Obrigado e um 
abraço para todos. 

Frei Franco 

A Igreja, que na sua essência é missionária, 
teve no século XV e XVI um grande impulso do 
Espírito Santo para evangelizar a América e o 
Oriente. No Oriente, São Francisco Xavier 
destacou-se com uma santidade que o levou a 
ousadia de fundar várias missões, a ponto de 
ser conhecido como “São Paulo do Oriente”. 
Francisco nasceu no castelo de Xavier, em 
Espanha, a 7 de abril de 1506, sofreu com a 
guerra, onde aprendeu a nobreza e a valentia; 
com dezoito anos foi para Paris estudar onde 
se tornou  doutor e professor. 
Vaidoso e ambicioso, buscava a glória de si até 
conhecer Inácio de Loyola, com quem fez 
amizade e que sempre repetia ao novo amigo: 
“Francisco, que adianta o homem ganhar o 
mundo inteiro se perder a sua alma?” Com o 
tempo, e intercessão de Inácio, o coração de 
Francisco foi cedendo ao amor de Jesus, até 
que entrou no verdadeiro processo de 
conversão. 
Já Padre, e empenhado no caminho da 
santidade, São Francisco Xavier foi designado 

por Inácio para ir em 
missão para o Oriente. Na 
Índia, fez um frutuoso 
trabalho de evangelização 
que abrangeu todas as 
classes e idades, ao 
avançar para o Japão, 
submeteu-se a aprender a 
língua e os seus costumes, 
a fim de anunciar um Cristo 
encarnado. 
Ambicionando a China para Cristo, pôs-se a 
caminho, mas numa ilha em frente à sua nova 
missão, veio a falecer por causa da forte febre 
e cansaço.  
Esse grande santo missionário entrou no Céu 
com quarenta e seis anos, e percorreu grandes 
distâncias para anunciar o Evangelho. São 
Francisco Xavier, com dez anos de apostolado, 
tornou-se merecidamente o Patrono Universal 
das Missões ao lado de Santa Teresinha do 
Menino Jesus.  
  São Francisco Xavier, rogai por nós! 

São Francisco Xavier,  grande santo missionário  



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 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. 

 

12 Novembro Sáb | Celebração do centenário da morte do B. Carlos de Foucauld, em Sta. Clara: 
             12h - Eucaristia presidida pelo Cardeal-Patriarca. 
     Encontro de agentes de preparação para o matrimónio 
     Encontro Ministros e Conselheiros OFS (Fátima) 
 

13 Novembro Dom | 33º Domingo do Tempo Comum   
      Dia dos Seminários Diocesanos (ofertório) 
      Terço vicarial jovem com o D. Joaquim (Vigararias: Lisboa I, II, III e IV) 
 

ATENÇÃO! 

Não se esqueçam  

que a hora muda  

no dia 30 de Outubro 

Durante esta semana, a nossa Unidade Pastoral recebeu 
a visita canónica do Ministro Provincial dos frades 
menores conventuais, o Frei Giovanni. 
Na sua passagem por Lisboa, o Frei Giovanni reuniu com 
os conselhos pastorais e ficou a conhecer um pouco 
melhor as nossas comunidades. Também nós ficámos a 
conhecer um pouco mais como é a vida missionária dos 
frades da Província Italiana de Santo António, da qual 
fazem parte os frades presentes nas 3 comunidades de 

Portugal e os frades de mais 33 comunidades espalhadas por países como a Itália, o Gana ou a 
Indonésia. 

Aconteceu... 

No dia 19 de outubro, relembrando a celebração do Dia Mundial das Missões, que a Igreja vai 
assinalar este domingo,  o Papa Francisco apelou ao compromisso missionário de cada 
católico. 
“Irmãos e irmãs, no próximo domingo vamos celebrar o Dia Mundial das Missões, ocasião 
preciosa para refletir sobre a urgência do compromisso missionário da Igreja e de cada 
cristão”, disse, durante a audiência pública semanal que decorreu na Praça de São Pedro. 
“Também nós somos chamados a evangelizar no ambiente em que vivemos e trabalhamos” 
 

Adaptado de www.agencia.ecclesia.pt/noticias/vaticano, 19 de outubro 

Papa lembra responsabilidade missionária de cada católico 


