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Nº 415 – Série III – 20 de Agosto de 2017 
DOMINGO XX TEMPO COMUM 

SENHOR, FILHO DE DAVID, TEM COMPAIXÃO DE MIM 
«Senhor tem compaixão de mim» 
é o grito angustiado daquela mulher 
que se vê aflita pela doença da sua 

filha, contudo podemos dizer 
que  é o grito da sociedade de 
hoje: a tragédia no Monte, os 
atentados terroristas, incêndios 
intermináveis, uma grande 
tempestade que mata mais de 
mil pessoas na Serra Leoa, na 
África… SENHOR TEM 
COMPAIXÃO DE NÓS! 
Ultimamente tem sido frequente entre os madeirenses a manifestação 
apóstata, ou seja, de abandono, ou perda da fé devido aos recentes 
acontecimentos. Esta mulher do Evangelho deste Domingo constitui uma 
resposta perfeita da parte de Deus: «É Verdade Senhor, mas também os 
cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos» A mulher dá 
esta resposta depois de Jesus ter sido duro com ela, pois era estrangeira e 
não acreditava em Deus. Por isso Jesus disse, para testar a sua fé, que não 
ia tirar o pão dos filhos para o dar aos cães quando esta lhe tinha pedido o 

milagre da cura da filha. Esta mulher cananeia, não olhou para Jesus como 
aprendeu na catequese, olhou-O com Amor e Confiança! Ela percebeu que 
mesmo que Ele não faça logo o que lhe pede, pode confiar n'Ele, pois sabe que 
tem Poder! Aprendamos a viver a Fé, não apenas a partir de emoções e interesses 
mesquinhos mas numa atitude de confiança, pois Jesus age quando ELE sabe 
que é o momento, Ele sabe onde nos leva pois conhece o nosso amanhã. 

Pe Silvano Gonçalves 

AÇÃO PASTORAL: 21 a 27 de Agosto de 2017 
 CALHETA S. FRANCISCO ATOUGUIA 

Segunda-feira 
21 – 08 – 2017 

 Missa – 19h Missa – 19h 
 

Terça-feira 
22 – 08 – 2017 

 

  Cartório - 18h 
Missa - 19:30 

Missa B Sucesso - 12h 
BODAS DE PRATA 

 

Quarta-feira 
23 – 08 – 2017 

 Missa – 8h 
Cartório 

Cartório - 18h 
Missa - 19h 

Quinta-feira 
24 – 08 – 2017 

 Santa Casa – 16h 
 

Missa Cristo Rei
19h 

Sexta-feira 
25 – 08 – 2017 

  Missa – 8h 
Cartório 

SÁBADO  
26 – 08 – 2017 

Missa – 16:30 Missa - 20h 
 

Missa – 18h 

27 – 08 – 2017 
DOMINGO XXI 
TEMPO COMUM 

Missa – 11h 
Santa Mónica 

Missa – 16h 
São Fr. Xavier 

Missa – 9h 
Santa Mónica 

PUBLICAÇÕES GERAIS 
Temos um jornal diocesano, o JORNAL DA MADEIRA on line 
Missa de 7º Dia pelas vítimas do Monte igreja da Vila, terça-feira pelas 19:30. 
Terá transmissão pela Radio Calheta 
 Festa de São Francisco Xavier, dias 26 e 27 de Agosto 

Próximo fim de semana sai o jornal VOZ CALHETENSE 
RETIRO MÃES CRISTÃS: Dia 3 de Setembro em São Francisco. Missa ás 12h 

Paróquia do Atouguia 
 Ofertório 2º Domingo ‐ 390€ 
  
  

Paróquia da Calheta 
 Terça‐feira 22, reunião de preparação NS Bons Caminhos depois da Missa 
  
  

Paróquia de São Francisco Xavier 
 O carro passará no Sábado pelas 13h para recolher ofertas para a barraca 
  



Evangelho de domingo, dia 27 de agosto 2017 
XXI Domingo do Tempo Comum - Ano A 

Evangelho segundo S. Mateus 16,13-20.  
Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus 

discípulos: «Quem dizem os homens que é o Filho do homem?».  
Eles responderam: «Uns dizem que é João Baptista, outros que é Elias, outros que 

é Jeremias ou algum dos profetas».  
Jesus perguntou: «E vós, quem dizeis que Eu sou?».  
Então, Simão Pedro tomou a palavra e disse: «Tu és o Messias, o Filho de Deus 

vivo».  
Jesus respondeu-lhe: «Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a 

carne e o sangue que to revelaram, mas sim meu Pai que está nos Céus.  
Também Eu te digo: Tu és Pedro; sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as 

portas do Inferno não prevalecerão contra ela.  
Dar-te-ei as chaves do reino dos Céus: tudo o que ligares na terra será ligado nos 

Céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos Céus».  
Então, Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que Ele era o 

Messias. Palavra da salvação. 
 

Papa «consternado» com tragédia que abalou o arquipélago 
O Papa enviou uma mensagem ao bispo do Funchal para expressar a sua 

"consternação" pela tragédia ocorrida na freguesia do Monte, em que a queda de 
uma árvore matou 13 pessoas e deixou dezenas de feridos. 

Na missiva, partilhada hoje na página da Diocese do Funchal e endereçada a D. 
António Carrilho, o Papa Francisco lamenta a “desgraça verificada na Paróquia de 
Nossa Senhora do Monte” e “assegura a sua proximidade espiritual aos feridos e a 
todos os atingidos por esta tragédia. 

As vítimas da queda de uma árvore de grande porte, nesta terça-feira, dia 15 de 
agosto, participavam nas celebrações em honra de Nossa Senhora do Monte, 
consideradas como um dos acontecimentos religiosos mais importantes do 
Arquipélago da Madeira. 

Treze pessoas perderam a vida e 49 ficaram feridas, 7 das quais continuam 
internadas no Hospital Dr.º Nélio Mendonça, no Funchal, em estado considerado 
grave mas estável. 

O Papa transmite na sua carta o seu “sentido pesar às famílias” que perderam os 
seus entes queridos. 

Francisco “confia os irmãos falecidos ao amor misericordioso de Deus” e faz 
votos de que “os feridos e todos os atingidos”, famílias e populações, possam 
receber “o apoio e a solidariedade” necessárias “para superarem esta prova”. 

A mensagem do Papa argentino foi remetida ao bispo do Funchal através do 
núncio apostólico (representante diplomático” da Santa Sé em Portugal, D. Rino 
Passigato. 

Cidade do Vaticano, 17 ago 2017 (Ecclesia) 
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