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Nº 613 – Série III – 25 de Setembro de 2022 
DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM 

Que a Fé nos faça olhar para quem sofre 
A parábola que São Lucas nos escreve neste 
Domingo acerca do rico avarento e o pobre 
Lázaro tem sido fonte de debates, de diversas 
obras de arte, tem tocado e até chocado 
milhões de corações. Uma linguagem dura, 

implacável. Onde está o problema? 
Porque é que o rico depois de morrer 
vê-se em tormentos? É por ter bens 
em abundância? Não, estes são 
também dom de Deus. A origem dos tormentos do rico na 
eternidade e do pobre nesta vida situa-se na INDIFERENÇA. 
Sim, a indiferença perante aquele que jazia faminto ao seu lado. 
Nos dias de hoje sofremos de uma «pandemia de indiferença». 
Dá a ideia que cada um concentra-se nos seus objetivos e 
muitas vezes passam-nos ao lado tantos e tantas que gritam por 
socorro, muitas vezes num clamor silencioso. Foi a indiferença 
que fez o pobre lázaro morrer faminto e doente, foi a 

indiferença que fez o rico avarento estar em tormentos no inferno da sua 
consciência pesada! Aquele que não foi capaz de dar uma migalha de 
pão agora clama por uma gota de água. Irmãos, cultivemos o dom da 
atenção a todos os que mais precisam de nós, do nosso olhar e dos 
nossos gestos concretos. Votos de feliz e santo Domingo para todos. 
                                                                             Pe Silvano Gonçalves 

AÇÃO PASTORAL: 26 de Setembro a 2 de Outubro de 2022 
Onde haja Caridade e 
Amor aí habita Deus CALHETA S. FRANCISCO ATOUGUIA 
Segunda-feira 
26 – 09 – 2022 

   

Terça-feira 
27 – 09 – 2022 

Cartório – 18:30 
Missa – 20h 

  

Quarta-feira 
28 – 09 – 2022 

 Missa – 8:30 
Cartório 

Cartório – 18:30 
Missa – 20h 

Quinta-feira 

29 – 09 – 2022 
   

Sexta-feira 

30 – 09 – 2022 
 Cartório – 18:30 

Missa – 20h 
Missa – 8:30 

Cartório 
Sábado 

01 – 10 – 2022 
Missa – 15:30 Missa – 17:30 Missa – 19:30 

Prim. Sábado: 8:30 
DOMINGO XXVII 
TEMPO COMUM 
02 – 10 – 2022  

Missa – 11h 
 

Missa – 9:30 
  

Missa – 8h 
Cristo Rei – 16h 

PUBLICAÇÕES GERAIS 
Próximo Sábado é o Primeiro do mês, adoração e reparação ao Sagrado 
Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria 
ASSEMBLEIA GERAL irmãos santa casa – sexta dia 30 – 18h 
Ø Dia 8 de Outubro Missa de abertura da Catequese 

Paróquia do Atouguia 
ü Encontro com todos os jovens do GPC (8º, 9º e 10º) dia 1 pelas 18:45 
ü Reunião com todos os pais do 8º, 9º e 10º, quarta-feira 20h 
ü Vamos fazer a Festa de São Pedro dia 23 de Outubro. A recolha de 

ofertas para a banda será feita na venda da Lígia 
Reunião para a festa de Cristo Rei, Domingo dia 2 pelas 16h na 
Capela 

Paróquia da Calheta 
ü Encontro com todos os jovens do GPC (8º, 9º e 10º) dia 1 pelas 14:45 
ü Reunião com todos os pais do 8º, 9º e 10º, terça-feira 20h 
ü  

Paróquia de São Francisco Xavier 
ü Este Domingo, dia 25 Assembleia Geral da Confraria do Santíssimo 

Sacramento depois da Missa 
ü Encontro com todos os jovens do GPC (8º, 9º e 10º) dia 1 pelas 16:45 
ü Reunião com todos os pais do 8º, 9º e 10º, sexta-feira 20h 
ü  
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Evangelho do Domingo 
Dia 02 outubro de 2022 

DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 
 
Naquele tempo, os Apóstolos disseram ao 
Senhor: «Aumenta a nossa fé». O Senhor 
respondeu: «Se tivésseis fé como um grão de 
mostarda, diríeis a esta amoreira: ‘Arranca-te 
daí e vai plantar-te no mar’, e ela obedecer-
vos-ia. Quem de vós, tendo um servo a lavrar 
ou a guardar gado, lhe dirá quando ele voltar 
do campo: ‘Vem depressa sentar-te à mesa’? 
Não lhe dirá antes: ‘Prepara-me o jantar e 
cinge-te para me servires, até que eu tenha 
comido e bebido. Depois comerás e beberás 
tu’? Terá de agradecer ao servo por lhe ter 
feito o que mandou? Assim também vós, 
quando tiverdes feito tudo o que vos foi 
ordenado, dizei: ‘Somos inúteis servos: 
fizemos o que devíamos fazer. 
 
Palavra da salvação. 

 

Aconteceu na Diocese 
 
V O Pe. Fábio Rodrigues Ferreira, 
nomeado Juiz do Tribunal 
Eclesiástico Diocesano e Defensor 
do Vínculo tomou posse esta 
segunda feira, dia 19. 
O Pe. Fábio Ferreira leu e assinou, 
perante o bispo diocesano, o seu 
Juramento de fidelidade, 
comprometendo-se a “desempenhar 
com grande diligência e fidelidade os 
deveres a que estou obrigado” como 
Juiz e defensor do vínculo. 
(https://www.jornaldamadeira.com/) 
 
V 1 de outubro, 9h30 na igreja do 
Colégio - A Diocese do Funchal 
apresenta o novo PROGRAMA 
PASTORAL e o calendário de 
atividades para 2022/2023. Este 
encontro marca o início do Ano 
Pastoral e tem como objetivo a 
proximidade e a comunhão na 
missão de todos os membros dos 
Secretariados e Departamentos 
Diocesanos e todos os membros das 
direções. 
(https://www.diocesedofunchal.com/) 
 

 
 
V 5 de outubro - Paróquia do 
Porto Cruz já prepara Dia do 
Catequista  
(https://www.jornaldamadeira.com/) 
 
V 6 de outubro - ASSEMBLEIA DO 
CLERO na Paróquia de São 
Francisco Xavier, Calheta. 
(https://www.diocesedofunchal.com/) 
 

 

A importância da catequese… 
para pensar neste momento que 

decorrem as inscrições! 

«A finalidade definitiva da catequese é a de fazer que 
alguém se ponha, não apenas em contacto, mas em 
comunhão, em intimidade com Jesus Cristo: somente 
Ele pode levar ao amor do Pai no Espírito e fazer-nos 
participar na vida da Santíssima Trindade» (CT 5). 

 

Centro da 
catequese 

JESUS CRISTO 

SACRAMENTOS 

(EUCARISTIA O 
CENTRO) 

FAMILIA 

COMUNIDADE 

(SER E VIVER 
EM IGREJA) 

SEUS 
PILARES 

itinerário da 
catequese só vai 
ser possível com 

as famílias 

«na boca do catequista, volta 
a ressoar sempre o primeiro 
anúncio: “Jesus Cristo ama-
te, deu a sua vida para te 
salvar, e agora vive contigo 
todos os dias para te 
iluminar, fortalecer, libertar 
envolver e cooperar com as 
famílias das crianças e 

d l t ” 

«A comunidade cristã é a origem, 
o lugar e a meta da catequese» 
a catequese tem como missão 
«desenvolver o sentido de 
pertença à Igreja; educar para o 
sentido de comunhão eclesial, 
promovendo o acolhimento do 
Magistério, a comunhão com os 
pastores, o diálogo fraterno; 
formar para o sentido de 
corresponsabilidade eclesial, 
contribuindo como sujeitos ativos 
para a edificação da comunidade 
e como discípulos missionários 
para o seu crescimento» (DC 89) 
 

a catequese deve iniciar a 
criança e o adolescente na 
vivência de todas as 
dimensões da vida cristã: o 
conhecimento da fé, a 
celebração do mistério de 
Cristo na liturgia, o cultivo 
da vida espiritual na oração, 
a formação moral e a prática 
das virtudes evangélicas, o 
testemunho cristão no 
mundo com a consequente 
transformação das 
realidades terrenas, tudo 
vivido no contexto de uma 
comunidade de fé concreta. 
 

«não nascemos cristãos, mas tornamo-nos cristãos» (Tertuliano). 

 

“Para ser verdadeiramente sinodal a 
catequese não pode dispensar a 

comunidade, os pais, os leitores, enfim, 
todos aqueles que fazem parte da 

comunidade cristã. Se não o fizer fica 
mais pobre”. 

(D. Rino Fisichella, na conferência que proferiu aos mais 
de 1400 catequistas, presentes no III Congresso 
Internacional da Catequese) 
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