
“COMPROMISSO COM DEUS” 
 

A liturgia do 26º Domingo do Tempo Comum deixa claro 
que Deus chama todos os homens e mulheres a empe-
nhar-se na construção desse mundo novo de justiça e de 
paz que Deus sonhou e que quer propor a todos os ho-
mens. Diante da proposta de Deus, nós podemos assu-
mir duas atitudes: ou dizer “sim” a Deus e colaborar com 
Ele, ou escolher caminhos de egoísmo, de comodismo, 
de isolamento e demitirmo-nos do compromisso que 
Deus nos pede. A Palavra de Deus exorta-nos a um com-
promisso sério e coerente com Deus – um compromisso 
que signifique um empenho real e exigente na constru-
ção de um mundo novo, de justiça, de fraternidade, de 
paz. 
Na primeira leitura, o profeta Ezequiel convida os israeli-
tas exilados na Babilónia a comprometerem-se de forma 
séria e consequente com Deus, sem rodeios, sem evasi-
vas, sem subterfúgios. Cada crente deve tomar consciên-
cia das consequências do seu compromisso com Deus e 
viver, com coerência, as implicações práticas da sua ade-
são a Jahwéh e à Aliança. 
O Evangelho diz como se concretiza o compromisso do 
crente com Deus. O “sim” que Deus nos pede não é uma 
declaração teórica de boas intenções, sem implicações 
práticas; mas é um compromisso firme, coerente, sério e 
exigente com o Reino, com os seus valores, com o segui-
mento de Jesus Cristo. O verdadeiro crente não é aquele 
que “dá boa impressão”, que finge respeitar as regras e 
que tem um comportamento irrepreensível do ponto de 
vista das convenções sociais; mas é aquele que cumpre 
na realidade da vida a vontade de Deus. 
A segunda leitura apresenta aos cristãos de Filipos (e aos 
cristãos de todos os tempos e lugares) o exemplo de 
Cristo: apesar de ser Filho de Deus, Cristo não afirmou 
com arrogância e orgulho a sua condição divina, mas as-
sumiu a realidade da fragilidade humana, fazendo-se 
servidor dos homens para nos ensinar a suprema lição 
do amor, do serviço, da entrega total da vida por amor. 
Os cristãos são chamados por Deus a seguir Jesus e a 
viver do mesmo jeito, na entrega total ao Pai e aos seus 
projetos.  
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
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AGENDA 
 

Domingo, 27 de setembro: 
- Este domingo a partir das 15h30, na Escola Visconde Juro-
menha, (Tapada das Mercês) irá realizar-se a abertura do 
ano pastoral, encerrando com a santa Missa às 17h.  
 

Quarta-feira, 30 setembro: 
- Início da Novena em preparação da Festa de São João Calábria a 
8 de Outubro. Será celebrada nos três Núcleos no horário habitu-
al das Missas. 
- Encontro do Grupo de oração da Renovação Carismática, às 
21h00 na Igreja da Natividade. 
 

Sábado, 3 outubro: 
- Festa da Reconciliação para os meninos e meninas da cateque-
se do 3 volume: 
Sábado às 10h00 – Algueirão 
    15h30 – Mem Martins e Mercês 
Domingo às 10h30 – Mem Martins 
- A partir do dia 3 de outubro, retomamos as Missas do 1º Sába-
do do Mês às 10h00 na Igreja do Algueirão. 
 

Domingo, 4 de outubro: 
- Festa dos Caminheiros, dos jovens do 6º catecismo, às 16h na 
Escola Visconde Juromenha na Tapada das Mercês atrás das fi-
nanças.  
 

Catequese 
- Estão abertas as inscrições da catequese para o ano 
2020/2021, nos três núcleos. Convidamos a inscreverem as 
crianças que completaram 7 anos. Também podem inscre-
ver-se para a catequese de jovens e adultos. 
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CONTINUAÇÃO DA CARTA DO SR. PATRIAR-

CA AOS DIOCESANOS DE LISBOA NO COME-

ÇO DO NOVO ANO PASTORAL 
 

3. Nesse sentido, a recente Instrução da Congregação 

para o Clero A conversão pastoral da comunidade pa-

roquial ao serviço da missão evangelizadora da Igreja, 

dá-nos esta motivadora definição: «A paróquia é uma 

comunidade convocada pelo Espírito Santo para anun-

ciar a Palavra de Deus e fazer renascer novos filhos na 

fonte batismal; reunida pelo seu pastor, celebra o me-

morial da paixão, morte e ressurreição do Senhor e 

testemunha a fé na caridade, vivendo em permanente 

estado de missão, para que a ninguém falte a mensa-

gem salvífica, que doa a vida» (nº 29). 

Será boa catequese para todos, retomar esta definição 

comunitária no começo do novo ano pastoral, reven-

do à sua luz o que se faz e o que se há de fazer, ponto 

por ponto. Também no que a Instrução diz mais à 

frente, sobre o Conselho Pastoral Paroquial: «Longe 

de ser um simples organismo burocrático, então, o 

Conselho Pastoral coloca em destaque e realiza a cen-

tralidade do Povo de Deus como sujeito e protagonista 

ativo da missão evangelizadora, em virtude do facto 

de que cada fiel recebeu os dons do Espírito através 

do Batismo e da Confirmação» (nº 110). 

Proponho que em todas as paróquias se leia atenta-

mente esta Instrução da Congregação do Clero, que 

sobre elas diretamente incide. Ao longo dos seus nú-

meros, tanto se reflete sobre as atuais circunstâncias 

socioculturais, que exigem mais interligação com o 

conjunto pastoral da diocese, dada a menor fixação 

territorial das populações, como se indicam possibili-

dades de trabalho intercomunitário, ou a natureza e 

os fins próprios das várias instâncias de corresponsabi-

lidade. 

 

4. O Papa Francisco propõe-nos para este tempo uma 

atenção ecológica redobrada, ainda mais oportuna por 

causa dos danos da pandemia. Durante o presente 

ano pastoral devemos retomar tudo quanto nos escre-

veu em 2015, na sua preciosa encíclica Laudato si´, 

sobre o cuidado da casa comum. Sugiro-vos que, pes-

soal e comunitariamente, se assimile a encíclica nas 

suas múltiplas incidências, espirituais também. 

Por todo o texto papal perpassa uma vinculação 
global e a solidariedade com a criação inteira. Re-
quer-nos uma autêntica “conversão ecológica”, 
comportando três atitudes: 1ª) Gratidão pela obra 
criadora de Deus, correspondida com generosidade 
e gratuidade no modo de viver e conviver; 2ª) cons-
ciência de não estarmos separados das outras cria-
turas, com as quais formamos uma comunhão uni-
versal; 3ª) desenvolvimento das capacidades que 
Deus nos deu, para ajudar a resolver os dramas 
deste mundo (cf. LS, 219-220).  
Três atitudes complementares, que o Papa nos pro-
põe, em torno duma figura (S. Francisco de Assis) e 
de um conceito (ecologia integral): «Acho que Fran-
cisco é o exemplo por excelência do cuidado pelo 
que é frágil e por uma ecologia integral, vivida com 
alegria e autenticidade. […] Nele se nota até que 
ponto são inseparáveis a preocupação pela nature-
za, a justiça para com os pobres, o empenhamento 
na sociedade e a paz interior» (LS, 10). 
 
É nesta integralidade ecológica que o Papa insiste 
do princípio ao fim. Na verdade, se faltar um destes 
pontos, logo se desequilibra o conjunto. Dar aos 
animais ou às plantas a atenção devida, requer ou-
tra igual ou maior aos seres humanos injustiçados; 
ninguém se pacifica intimamente quando se alheia 
das causas da justiça e da paz para todos. 
Neste sentido, incluo outra citação da encíclica, tão 
clara como inevitável. Merece-nos uma atenção 
muito particular, por razões de coerência ecológica. 
Coerência que, por ser total, nunca pode ser 
“fraturante”. Importa salvaguardar a criação, come-
çando pela vida humana e tudo o que esta requer, 
da conceção à morte natural: «Quando, na própria 
realidade, não se reconhece a importância de um 
pobre, de um embrião humano, de uma pessoa 
com deficiência – só para dar alguns exemplos -, 
dificilmente se saberá escutar os gritos da própria 
natureza. Tudo está interligado» (LS, 117). 
 

(continua na próxima página) 
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“A eutanásia é um crime contra a vida.  
Incurável não significa incuidável” 

 
“Samaritanus bonus”, a carta da Congregação para a 
Doutrina da Fé aprovada pelo Papa, reitera a condena-
ção a todas as formas de eutanásia e de suicídio assisti-
do levando em conta os casos dos últimos anos.  
 “Incurável não é jamais sinónimo de incuidável”: os 
que sofrem de uma doença em fase terminal como os 
que nascem com uma previsão de sobrevivência limita-
da têm o direito de ser acolhidos, cuidados, rodeados 
de afeto. A Igreja opõe-se à obstinação terapêutica, 
mas reforça como “ensinamento definitivo2 que "a eu-
tanásia é um crime contra a vida humana” E que 
“qualquer cooperação formal ou material imediata a 
um tal ato é um pecado grave” que nenhuma autorida-
de "pode legitimamente" impor ou permitir. É o que 
lemos em “Samaritanus bonus”, a carta da Congrega-
ção para a Doutrina da Fé “sobre o cuidado das pessoas 
nas fases críticas e terminais da vida”, aprovada pelo 
Papa Francisco em junho passado e publicada hoje, 22 
de setembro de 2020. 
 

Atualidade do Bom Samaritano 
O objetivo da carta é fornecer indicações concretas 
para atualizar a mensagem do Bom Samaritano. Tam-
bém quando “a cura é impossível ou improvável, o 
acompanhamento médico/ enfermeiro, psicológico e 
espiritual, é um dever imprescindível, já que o oposto 
constituiria o desumano abandono do doente”. 
 

Incurável, mas jamais incuidável 
“Curar se for possível, cuidar sempre”. Estas palavras 
de João Paulo II explicam que incurável não é jamais 
sinónimo de incuidável. O cuidado até o fim, “estar 
com” o doente, acompanhando-o escutando-o, fazen-
do-o sentir-se amado e desejado, é o que pode evitar a 
solidão, o medo do sofrimento e da morte, e o desâni-
mo que vem junto: elementos que hoje estão entre as 
principais causas dos pedidos de eutanásia ou de suicí-
dio assistido. Ao mesmo tempo, é sublinhado que “são 
frequentes os abusos denunciados pelos próprios mé-
dicos pela supressão da vida de pessoas que jamais 
teriam desejado para si a aplicação da eutanásia”. 
Todo o documento está centralizado no sentido da dor 
e do sofrimento à luz do Evangelho e do sacrifício de 
Jesus: “a dor é suportável existencialmente apenas on-
de há esperança” e a esperança que Cristo transmite 
ao sofredor e ao doente “é aquela da Sua presença, da 
Sua real proximidade”. Os cuidados paliativos não bas-
tam “se não há ninguém que ‘esteja’ junto ao doente e 
lhe testemunhe o seu valor único e irrepetível”. 
 

(Vaticano News) 

(continuação) 

5. Por causa da pandemia, o Papa Francisco adiou para 

2023 a Jornada Mundial da Juventude, a realizar em Lis-

boa. Temos assim mais um ano para a preparar, como já 

acontece no conjunto das dioceses portuguesas. Assim 

se vão desenvolvendo catequeses que têm como base a 

reflexão e a experiência dos vários subtemas, ano a ano, 

sempre em torno da atitude da Virgem Maria na Visita-

ção, quando apressadamente se dirigiu ao encontro de 

Isabel (cf. Lc 1, 39).  

Esta “urgência” em levar a todos o Jesus que recebemos, 

há de preencher a nossa vida pessoal e comunitária, de 

jovens e menos jovens, relançando-nos ainda mais na 

evangelização que o mundo pede. A JMJ 2023 será es-

sencialmente o fruto do que connosco acontecer para 

tal. 

Caríssimos diocesanos, deixo-vos estes tópicos para o 

ano pastoral que agora começa, convicto da sua oportu-

nidade eclesial e sociocultural. Com os irmãos Bispos que 

comigo trabalham no Patriarcado de Lisboa, desejo-vos a 

maior felicidade em todos os campos da vossa vida e ati-

vidade. Felicidade que, como Cristo nos ensina, sempre 

«está mais em dar do que em receber» (Act 20, 35). 
 

Irmão e amigo, 

Lisboa, 1 de setembro de 2020 

† Manuel, Cardeal-Patriarca  

Em http://www.patriarcado-lisboa.pt/ 

http://www.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?cont_=40&id=10617&tem=473

