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   A Palavra que a 
liturgia de hoje 
nos apresenta 
convida-nos a 
manter com Deus 
uma relação es-
treita, uma co-
munhão íntima, 
um diálogo insis-
tente: só dessa 
forma será possí-

vel ao crente aceitar os projetos de Deus, compreender 
os seus silêncios, respeitar os seus ritmos, acreditar no 
seu amor. 
   O Evangelho sugere que Deus não está ausente nem 
fica insensível diante do sofrimento do seu Povo. Os 
crentes devem descobrir que Deus os ama e que tem um 
projeto de salvação para todos os homens e essa desco-
berta só se pode fazer através da oração, de um diálogo 
contínuo e perseverante com Deus. 
   A primeira leitura dá a entender que Deus intervém no 
mundo e salva o Seu Povo servindo-Se, muitas vezes, da 
ação do homem, mas, para que o homem possa ganhar 
as duras batalhas da existência, ele tem que contar com 
a ajuda e a força de Deus. Ora, essa ajuda e essa força 
brotam da oração, do diálogo com Deus. 
   A segunda leitura, sem se referir diretamente ao tema 
da relação do crente com Deus, apresenta uma outra 
fonte privilegiada de encontro entre Deus e o homem: a 
Escritura Sagrada. Sendo a Palavra com que Deus indica 
aos homens o caminho da vida plena, ela deve assumir 
um lugar preponderante na experiência cristã. 

(Dehonianos) 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
9h (Pexiligais), 10h (Telhal), 9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 

A Feira das Mercês está de regresso a Sintra 
 
   A Feira das Mercês, uma das mais antigas feiras saloias da 
região de Lisboa, está de regresso. Organizada pela Câmara 
Municipal de Sintra em parceria com as Juntas de Freguesia 
de Algueirão–Mem Martins e de Rio de Mouro e a decorrer 
no fim de semana de 14 a 16 e de 21 a 23 de outubro, a tra-
dicional Feira das Mercês é uma das mais emblemáticas do 
concelho de Sintra e da região de Lisboa. Esta é uma feira 
que oferece aos seus visitantes diferentes momentos de 
diversão e de animação etnográfica saloia, espaços de res-
tauração, bancas de artesanato, divertimentos infantis e 
diversos espetáculos. 
   O evento transporta os visitantes para o último quartel do 
séc. XVIII, altura em que a feira das Mercês se tornou na 
bolsa agrícola da região saloia, por ser aqui que se fixavam 
os preços dos cereais, legumes e outros bens de primeira 
necessidade, adquiriam-se instrumentos agrícolas, contrata-
va-se pessoal para o cultivo dos campos e deslocava-se a 
população da região saloia e de Lisboa para fazer compras e 
participar na festa religiosa de Nossa Sra. Das Mercês. O 
momento social mais importante da Feira das Mercês eram 
as aventuras amorosas preconizadas pelos rapazes e 
raparigas, no muro que delimitava o recinto da feira, ao qual 
o povo tão afavelmente chamou de Muro do Derrete. 
   Desde gastronomia da região, grupos folclóricos, música 
popular portuguesa e animação de época na rua, existirão 
ainda carrocéis, jogos tradicionais e outros entretenimentos 
para os mais jovens que prometem momentos de grande 
diversão para todas as idades. 
   A festa religiosa será no domingo, dia 23 de outubro, com 
a Santa Missa solene às 15h00, seguida de procissão. 
Durante estes dias, a capela estará aberta para visitas, 
devoções e promessas.  
Horário da feira: 
Sexta-feira: 17h00 às 24h00 
Sábado: 10h00 às 24h00 
Domingo: 10h00 às 23h00 

AGENDA 

Festa da Nossa Senhora das Mercês 
- Domingo, 23 de outubro, será celebrada a tradicional 
feira das Mercês e a festa de Nossa Senhora das Mercês. 
A celebração da Santa Missa campal será às 15h00, no 
lugar da feira, seguida de procissão. 

 
Dia mundial das Missões 

- No próximo domingo celebraremos o Dia Mundial das 
Missões e faremos a coleta para ajudar as Missões da Igre-
ja. 



“MARIA LEVANTOU-SE E PARTIU APRESSADAMENTE”. O SONHO MISSIONÁRIO DE CHEGAR A TODOS OS JOVENS 
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A CAMINHO DA JMJ 
 

Sendo este ano pastoral dedicado quase exclusivamente à 
preparação das JMJ, a nossa folha Informativa entra nesta 

caminhada de preparação e irá contar, em cada semana, esta 
bela história das jornadas, ao longo dos anos. 

 

COMO TUDO COMEÇOU! 
   Tudo começou com São João Paulo II. Foi ele que idealizou esse 
encontro grandioso com os jovens, a quem tanto amava e queria 
ter por perto. Um Papa que sempre soube que os jovens precisam 
de especial atenção, também no que diz respeito à fé e à religião. 
Em 1984, no âmbito das grandes celebrações do Ano Santo da 
Redenção, João Paulo II quis encontrar-se com os jovens no 
Domingo de Ramos. Esperava cerca de 60 mil pessoas, mas, 
participaram nesse momento festivo, mais de 250 mil, vindas dos 
mais diversos lugares do mundo.  
   Sendo um entusiasta dos jovens, o Santo Padre resolve reunir-se 
com eles mais uma vez no ano seguinte e, desta vez, chegaram a 
300 mil os peregrinos que responderam ao convite. Nesse ano 
começou já a criar-se uma estrutura parecida com o que hoje 
existe nos países que recebem o evento: encontros de oração e 
catequeses em grandes igrejas de Roma e, por fim, uma grande 
Missa com o Papa. Ainda em 1985, São João Paulo II escreveu a 
Carta Apostólica Dilecti Amici (Caros Amigos) endereçada aos 
jovens. Nesse texto, diz o Papa: “A Igreja olha para os jovens; 
antes, a Igreja de um modo especial, vê-se a si mesma nos jovens, 
em todos vós e, ao mesmo tempo, em cada um e em cada uma de 
vós”. No mesmo documento, João Paulo II instituiu a Jornada 
Mundial da Juventude. 
 

A primeira JMJ 
   Em 1986, em Roma, aconteceu, então, a primeira edição da 
Jornada Mundial da Juventude. Em torno de Cristo, de Maria e do 
Santo Padre, os jovens celebraram o tema "Confessai Cristo como 
Senhor, sempre dispostos a dar razão da vossa esperança a todo 
aquele que vo-la peça" (1Pe 3, 15). 
   Na ocasião, São João Paulo II considerou: “A Jornada da 
Juventude significa precisamente isto: sair ao encontro de Deus, 
que entrou na história do homem mediante o mistério pascal de 
Jesus Cristo. Entrou nela de maneira irreversível. E quer encontrar-
se primeiro com vocês, jovens, e dizer a cada um: Segue-me, eu 
sou o Caminho, a Verdade e a Vida”. 
   O fundador da Jornada Mundial da Juventude disse ainda no 
primeiro encontro: “Em Jesus Cristo, Deus entrou de modo 
definitivo na história do homem. Vocês, jovens, devem encontrá-
Lo primeiro. Devem encontrá-Lo constantemente”. 
 

A tradição da Jornada 
   A Jornada Mundial da Juventude passou a ser, então, uma 
tradição na Igreja. Com a continuidade dada pelos papas 
seguintes, o encontro tornou-se uma possibilidade de restauração 
e reencontro dos jovens da Igreja Católica com a sua própria fé, 
com o Sumo Pontífice e com a própria universalidade da Igreja a 
que pertencem: os jovens, vivendo em diferentes partes do 
mundo, rezam, celebram e amam o mesmo Deus, a mesma 
Virgem Maria, os mesmos santos. 
   João Paulo II, Bento XVI e Francisco quebraram protocolos 
estabelecidos, deixaram de lado os “guiões”, tornando-se jovens 
com os jovens. É também isso que esperamos que aconteça em 
2023 em Lisboa.  
   Com Maria, corremos apressadamente para nos reunirmos 
como jovens católicos do mundo inteiro! 

MENSAGEM DE SUA SANTIDADE PAPA FRANCISCO 
PARA O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES DE 2022 

[23 de outubro de 2022] 
«Sereis minhas testemunhas» (At 1, 8) 

 

Queridos irmãos e irmãs! 
   Estas palavras encontram-se no último colóquio de Jesus 
ressuscitado com os seus discípulos, antes de subir ao Céu, 
como se descreve nos Atos dos Apóstolos: «Recebereis a força 
do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas 
testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até 
aos confins do mundo» (1, 8). E constituem também o tema do 
Dia Mundial das Missões de 2022, que, como sempre, nos ajuda 
a viver o facto de a Igreja ser, por sua natureza, missionária. 
Neste ano, o citado Dia proporciona-nos a ocasião de 
comemorar algumas efemérides relevantes para a vida e missão 
da Igreja: a fundação, há 400 anos, da Congregação de 
Propaganda Fide – hoje designada Congregação para a 
Evangelização dos Povos – e, há 200 anos, da «Obra da 
Propagação da Fé; esta, juntamente com a Obra da Santa 
Infância e a Obra de São Pedro Apóstolo, há 100 anos foram 
reconhecidas como «Pontifícias». 
   Detenhamo-nos nestas três expressões-chave que resumem os 
três alicerces da vida e da missão dos discípulos: «Sereis minhas 
testemunhas», «até aos confins do mundo» e «recebereis a 
força do Espírito Santo». 

1. «Sereis minhas testemunhas» – A chamada de todos os 
cristãos a testemunhar Cristo 
É o ponto central, o coração do ensinamento de Jesus aos 
discípulos em ordem à sua missão no mundo. Todos os 
discípulos serão testemunhas de Jesus, graças ao Espírito Santo 
que vão receber: será a graça a constituí-los como tais, por todo 
o lado aonde forem, onde quer que estejam. Tal como Cristo é o 
primeiro enviado, ou seja, missionário do Pai (cf. Jo 20, 21) e, 
enquanto tal, a sua «Testemunha fiel» (Ap 1, 5), assim também 
todo o cristão é chamado a ser missionário e testemunha de 
Cristo. E a Igreja, comunidade dos discípulos de Cristo, não tem 
outra missão senão a de evangelizar o mundo, dando 
testemunho de Cristo. A identidade da Igreja é evangelizar. 
2. «Até aos confins do mundo» – A atualidade perene duma 
missão de evangelização universal 
A indicação «até aos confins do mundo» deverá interpelar os 
discípulos de Jesus de cada tempo, impelindo-os sempre a ir 
mais além dos lugares habituais para levar o testemunho d’Ele. 
Hoje, apesar de todas as facilidades resultantes dos progressos 
modernos, ainda existem áreas geográficas aonde não chegaram 
os missionários testemunhas de Cristo com a Boa Nova do seu 
amor. Por outro lado, não existe qualquer realidade humana 
que seja alheia à atenção dos discípulos de Cristo, na sua 
missão. A Igreja de Cristo sempre esteve, está e estará «em 
saída» rumo aos novos horizontes geográficos, sociais, 
existenciais, rumo aos lugares e situações humanos «de 
confim», para dar testemunho de Cristo e do seu amor a todos 
os homens e mulheres de cada povo, cultura, estado social. 
Neste sentido, a missão será sempre também missio ad gentes, 
como nos ensinou o Concílio Vaticano II (veja-se, por exemplo, o 
Decreto Ad Gentes, sobre a atividade missionária da Igreja, 07/
XII/1965), porque a Igreja terá sempre de ir mais longe, mais 
além das próprias fronteiras, para testemunhar a todos o amor 
de Cristo. A propósito, quero lembrar e agradecer aos inúmeros 
missionários que gastaram a vida para «ir mais além», 
encarnando a caridade de Cristo por tantos irmãos e irmãs que 
encontraram.                                                                         (Continua) 


