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Nº 608 – Série III – 14 de Agosto de 2022 
DOMINGO XX DO TEMPO COMUM 

Se realmente sou cristão, vou gerar discórdia! 
 Parece insensato este título, todos temos bem 
presente que afinal o cristão deverá ser promotor de 
paz, do bem, da alegria. A Palavra de Deus deste 
Domingo não é bem isto que diz, afinal todo aquele 
e aquela que Adora e Ama a Deus em verdade 
deverá gerar alguma controvérsia, alguma discórdia. 
Já o profeta Jeremias que escutamos na primeira 
leitura gerou discórdia na sua pregação, os ministros 

do rei, incomodados mandaram que o 
lançasse para dentro de uma cisterna com 
lama. E porquê? Precisamente por ser 
controverso em relação a certos vícios 
sociais, por discordar de certos modos de 
vida. Jesus no Evangelho é muito mais claro e mais direto: «Pensais 
que eu vim estabelecer a paz na terra? Não. Eu vos digo que vim trazer a 
divisão» Palavras que à partida nos deixam confusos, mas tudo se 
torna claro quando nos questionarmos, afinal o que implica ser 
cristão? Sim, implica muitas vezes remar contra a maré, implica 
desviar-se da lógica economicista, laicista, egoísta, sensual, etc que o 
mundo nos quer impor! E isto sim, vai gerar mal-estar, vai 

incomodar, vai gerar conflito. E talvez o maior conflito nem será o social, 
se eu quero ser seguidor de Jesus, vou perdoar a quem ofende, vou ajudar 
«quem não merece», vou participar pelo menos semanalmente na Missa, e 
isto sim, gera grandes conflitos no centro do nosso coração. Votos de feliz 
e santo Domingo para todos. 

   Pe Silvano Gonçalves 

AÇÃO PASTORAL: 15 a 21 de Agosto de 2022 
 CALHETA S. FRANCISCO ATOUGUIA 

Segunda-feira 
15 – 08 – 2022 

Assun N Senhora 

Missa – 11h Missa – 9:30 
NS Preces 

Missa – 8h 

Terça-feira 
16 – 08 – 2022 

   

Quarta-feira 
17 – 08 – 2022 

 Missa – 8:30 
Cartório 

Cartório – 17:30 
Missa – 19h 

Quinta-feira 

18 – 08 – 2022 
Cartório – 17:30 

Missa – 19h 
  

Sexta-feira 

19 – 08 – 2022 
 Adoração/ 

Confissões – 20h 
Missa – 8:30 

Cartório 
Sábado 

20 – 08 – 2022 
Missa – 16:30 Missa – 19h Missa – 17:40 

DOMINGO XIX 
TEMPO COMUM 
21 – 08 – 2022  

Missa – 11h 
 

Missa – 16h 
S. Sacramento 

Missa – 9h 
 

PUBLICAÇÕES GERAIS 
ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO: dia 19 de Agosto 20h na Igreja 
de São Francisco Xavier 
 Temos bilhetes à vanda na sacristia para a peregrinação ao 

túmulo do Beato Carlos de Áustria, custa 5€ 
Paróquia do Atouguia 
 Próximo Domingo é o segundo do mês, o dia da paróquia 
 Os bilhetes estarão também à venda no grémio e na venda da Lígia e 

na casa de chá Cúpula 
 Festa de Santa Mónica – dia 28 de Agosto 

Paróquia da Calheta 
 Os bilhetes estarão também à venda na Torama e na venda da Irene 
 Festa de Santa Mónica – dia 28 de Agosto 

Paróquia de São Francisco Xavier 
 Dia 15 de Agosto Festa de Nossa Senhoras das Preces às 9:30 
 Colocação de mastros dias 13, 14 e 15 de Agosto 
 Dia 15 passa o carro para recolha de ofertas para a barraca pelas 15h 
 Os grupos de enfeite pedem a quem tiver verduras o favor de trazer 

para a igreja na quinta-feira antes das festas 
 Os bilhetes estarão à venda na Torama e na venda da Irene 
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Evangelho do Domingo 
Dia 14 agosto de 2022 

DOMINGO XX DO TEMPO COMUM 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 
 
Naquele tempo, Jesus dirigia-Se para 
Jerusalém e ensinava nas cidades e aldeias 
por onde passava. Alguém Lhe perguntou: 
«Senhor, são poucos os que se salvam?». Ele 
respondeu: «Esforçai-vos por entrar pela porta 
estreita, porque Eu vos digo que muitos 
tentarão entrar sem o conseguir. Uma vez que 
o dono da casa se levante e feche a porta, vós 
ficareis fora e batereis à porta, dizendo: ‘Abre-
nos, senhor’; mas ele responder-vos-á: ‘Não 
sei donde sois’. Então começareis a dizer: 
‘Comemos e bebemos contigo e tu ensinaste 
nas nossas praças’. Mas ele responderá: 
‘Repito que não sei donde sois. Afastai-vos de 
mim, todos os que praticais a iniquidade’. Aí 
haverá choro e ranger de dentes, quando 
virdes no reino de Deus Abraão, Isaac e Jacob 
e todos os Profetas, e vós a serdes postos 
fora. Hão-de vir do Oriente e do Ocidente, do 
Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa no reino 
de Deus. Há últimos que serão dos primeiros e 
primeiros que serão dos últimos». 
 
Palavra da salvação. 

 

“ex urbe ad toti orbe” 

  Cidade do Vaticano, 05 ago 
2022 (Ecclesia) O Papa Francisco 
recebeu esta sexta-feira, em 
audiência no Vaticano, os jovens 
participantes do “Acampamento 
Alpha”. Aconselhou o Papa. 
“Digam não ao egoísmo, ao 
egocentrismo, a parecer mais do 
que somos. Não. Ser eu mesmo, 
não se ensoberbecer, nem mesmo 
se abaixar, reconhecer-se pelo 
que se é, isto é verdadeira 
humildade” 

 
 
  Cidade do Vaticano, 02 ago 
2022 (Ecclesia) Papa destaca 
"valor, esforço e sacrifício" dos 
pequenos e médios 
empresários. Este mês, o Santo 
Padre reza "para que os pequenos 
e médios empresários, duramente 
atingidos pela crise económica e 
social, possam encontrar os meios 
necessário... 
 
 

Sugestão:  
 

Junta-te em oração com o 
Papa em: 
https://redemundialdeoracaodopap
a.pt/ ou https://clicktopray.org/  

(podes instalar a App no teu 
telemóvel e rezar todos os dias 
com o Papa Francisco)  

 

 
 

Carlos I da Áustria e IV da Hungria ou Carlos I de 
Habsburgo-Lorena nasceu no dia 17 de agosto de 1887 
em Persenbeug (Baixa Áustria) e morreu no Funchal, no 
dia 1 de Abril de 1922, junto de sua esposa a imperatriz 
Zita e dos seus oito filhos. O seu tio-avô, Francisco José I 
foi Imperador da Áustria de 1848 a 1916. O herdeiro direto 
do trono era Rodolfo de Habsburgo, filho único de 
Francisco José. Porém, a 30 de janeiro de 1889, Rodolfo foi 
encontrado morto na sua residência de campo em 
Mayerling (Áustria). Ficando sem sucessor Francisco José 
confiou a linha sucessória ao seu sobrinho, o arquiduque 
Francisco Fernando, que passou a ser o herdeiro 
presuntivo do trono. Em 28 de junho de 1914, numa visita a 
Sarajevo, Francisco Fernando foi assassinado, facto que 
desencadeou a Primeira Guerra Mundial.  
Nestas circunstâncias Carlos, enquanto sobrinho-neto de 
Francisco José, veio a tornar-se herdeiro do trono em 21 de 
novembro de 1916, com o falecimento do Imperador. 
Num contexto europeu profundamente laico ou mesmo 
anticatólico, Carlos da Áustria procurou em todos os 
campos negociar a paz, missão impossível entre potências 
ávidas de poder temporal e belicosamente entregues a 
estratégias de traições, ódios e mentiras. 
Obrigado a exilar-se, foi recebido na Ilha da Madeira, 
Funchal, onde viveu os seus últimos dias, na companhia da 
sua esposa, a imperatriz Zita e dos seus oito filhos, em 
difíceis condições, não obstante as ajudas que lhe foram 
propiciadas, mas os tempos também eram de míngua, 
naquela Ilha e em toda a Europa. 
Educado no cristianismo, sempre se manteve 
profundamente crente, piedoso e empenhado nas suas 
obrigações enquanto monarca, mesmo no exílio, quando a 
seu pedido lhe foi concedido ter na sua pequena e húmida 
casa da Quinta do Monte, uma Capela com o Santíssimo, 
onde passava todo o tempo que podia, em oração. 
Carlos I foi beatificado em Roma pelo Papa João Paulo II, a 
3 de outubro de 2004. No dia 21 de outubro, a Igreja 
Católica celebra a memória do Beato Carlos da Áustria. 
 
( Por Maria Susana Mexia, 4 Agosto, 2022, 
https://www.jornaldamadeira.com/) 

 D. Nuno Brás, na abertura das celebrações do 1º centenário do 
falecimento do Beato D. Carlos de Áustria 

Durante este ano, explicou, “pedi ao Papa Francisco que concedesse a 
possibilidade de viver a indulgência a todos quantos neste período 
peregrinassem a esta igreja de Nossa Senhora do Monte e rezassem junto 
do túmulo do Beato Carlos”. O pedido foi aceite, sendo esta uma forma de 
“o próprio Papa se associar a esta nossa celebração”.  

(Por Luisa Gonçalves,5 Março, 2022, https://www.jornaldamadeira.com/) 

 

DA REALEZA À SANTIDADE! 

“A celebração da Eucaristia não é só o 
dever mais sagrado, mas sobretudo, a 
necessidade mais profunda da alma.” 

(S. João Paulo II) 
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