
 

 

 

Palavra  

NÃO DESISTIR 
 

Na leitura do livro do Êxodo aparece-nos Moisés em oração, pedin-
do que lhe mantenham os braços levantado, em súplica a deus, 
para não desfalecer. Faremos bem se nos abstrairmos das circuns-
tâncias concretas em que é feita e porque é feita essa oração 
(pedido para vencer uma batalha…). Mas faremos muito bem se 
‘aprendermos’ a lição que se nos quer dar: nos momentos difíceis 
da vida, ou no meio dos grandes desafios e projetos, só a oração 
nos pode valer! E nesta, pedimos, louvamos, partilhamos a vida 
toda com Deus. 
Na carta a Timóteo, afirma-se o caracter central das Sagradas Es-
crituras em toda a vida cristã, seja ela vista em termos pessoais ou 

comunitário-eclesiais. Cada um de nós pode cultivar-se e crescer espiritualmente 
com bons livros, bons filmes, belas viagens, etc, mas a Bíblia, lida e meditada, será 
sempre um guia seguro e indispensável para o cristão. E na vida eclesial, será tam-
bém a Sagrada Escritura a iluminar a catequese, a homilia, a celebração dos sacra-
mentos, as reuniões dos grupos, etc. Ali está a fonte da vida cristã. 
No episódio evangélico da viúva e do juíz iníquo, temos novamente um convite claro 
à oração e a não desistir da nossa confiança em Deus. Se nós, por comodismo e pa-
ra que não nos aborreçam, até atendemos quem nos procura, quanto mais Deus não 
nos escutará e atenderá porque, de facto, nos ama! O próprio Jesus nos disse: 
«procurai e encontrareis; pedi e dar-se-vos-á; batei e abrir-se-vos-á». Pedir a Deus 
com insistência, desde que não se transforme em ‘pedinchice’, é até sinal de que 
n’Ele confiamos – de facto, só se pede àquele em quem se tem confiança! 
 

FR. JOSÉ NUNES © Dominicanos 
 

*** 
 

A CRISE ECOLÓGICA NÃO PODE SER POSTA EM SEGUNDO PLANO 
 
«Neste momento particular da nossa história, marcada por conflitos cada vez mais 
preocupantes que debilitam o multilateralismo, necessário para consolidar os nos-
sos esforços em prol da ecologia integral, uma questão como as mudanças climáti-
cas corre o risco de ser ofuscada. Não podemos permitir que isto aconteça», afir-
mou o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, falando na tarde de 4 de setem-
bro na Casina Pio IV no Vaticano, no evento sobre “O cuidado da nossa casa co-
mum”, organizado por ocasião da entrada em vigor da Santa Sé na Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, adotada em 1992, e do 
Acordo de Paris, que a ela se reporta, adotado em 2015. No evento participaram 
membros do Corpo diplomático acreditado junto da Santa Sé e representantes de 
vários Estados, entre os quais Senegal, Fiji, Egito e Principado de Mónaco.  
«A chamada “crise socioecológica” que vivemos, observou o cardeal Parolin, é um 
momento propício para a conversão e para decisões concretas que já não podem ser 
adiadas. 
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Informando 
 

Exige um processo educativo orientado para uma formação integral da nossa consciên-
cia. A ciência é clara e há cada vez menos tempo para abordar ou mitigar os efeitos 
das mudanças climáticas e para nos adaptarmos a elas. As mudanças climáticas têm 
efeitos que, como todos nós sabemos muito bem, têm um profundo impacto não só na 
natureza, mas também nos campos da economia, da sociedade e da ética. Em síntese, 
as mudanças climáticas não nos esperarão». 
Tendo em consideração esta urgência, o Estado da Cidade do Vaticano está compro-
metido desde há muito tempo para reduzir a zero as emissões nocivas até 2050 e, ao 
mesmo tempo, promover a educação para a ecologia integral. Ações como a adesão 
aos acordos internacionais acima citados, que são coerentes com a doutrina social da 
Igreja que, como salientou o secretário para as Relações com os Estados e as Organi-
zações internacionais, D. Paul Richard Gallagher, é bastante clara sobre este tema tão 
complexo. Numa situação crítica como a que vivemos, acrescentou o prelado, os fó-
runs sobre o clima representam um importante espaço político nos quais se faz a ex-
periência de uma visão partilhada. Por conseguinte, constituem também um modo 
precioso de reforçar a diplomacia: «Vencemos juntos ou perdemos juntos. Esta cons-
tatação deveria estar no centro do multilateralismo», recordou D. Gallagher. 
Durante o evento, foi projetado também o vídeo “O cuidado da casa comum: a voz da 
sociedade civil”, introduzido pelo cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o 
serviço do desenvolvimento humano integral, que o realizou em colaboração com o 
Dicastério para a comunicação. «Hoje a situação é mais desesperada do que era há 
sete anos», advertiu o purpurado. Ao mesmo tempo, porém, sete anos após a sua 
publicação, acrescentou, «a encíclica Laudato si’ continua a inspirar e a orientar as 
pessoas de boa vontade para uma abordagem ecológica cada vez mais integral, basea-
da na cultura do encontro». O cardeal Czerny apresentou também o filme documentá-
rio “The Letter”, que ressalta as capacidades humanas e a sua assunção de responsa-
bilidade para impedir a crise ecológica. 
Por sua vez, o cardeal Fernando Vérgez Alzaga, presidente do Governatorado do Esta-
do da Cidade do Vaticano, ilustrou as medidas concretas postas em prática para tornar 
eficazes as indicações contidas na Laudato si’. Entre elas, a título de exemplo, o au-
mento da recolha diferenciada de resíduos, a racionalização dos recursos hídricos e 
energéticos, acompanhada de medidas para eliminar as emissões de dióxido de carbo-
no, como a utilização de aparelhos mais eficientes e geridos por sistemas domóticos 
que permitem evitar desperdícios na ausência de pessoal. 
Todos são chamados a fazer a sua parte, embora nem todos tenham as mesmas pos-
sibilidades. Isto é verdade especialmente para os países mais pobres, para os quais 
chamaram a atenção os representantes do Senegal, Egito, Fiji e Principado de Mónaco, 
assim como o arcebispo Gallagher. Segundo ele, em particular, subestima-se o tema 
cada vez mais preocupante dos refugiados e migrantes por causa das mudanças climá-
ticas, que em muitos casos não conseguem beneficiar do status que lhes deveria ser 
garantido. São necessárias medidas concretas também sob o aspeto da adaptação e 
mitigação das mudanças climáticas, bem como da resiliência. Este é um tema sobre o 
qual se esperam alguns resultados da Cop27, previsto para novembro em Sharm el-
Sheikh, no Egito. É uma esperança compartilhada também pelo cardeal Peter Appiah 
Turkson, chanceler da Pontifícia Academia das Ciências e da Pontifícia Academia das 
Ciências Sociais, pelo presidente da Pontifícia Academia das Ciências, Joachim von 
Braun, pelo secretário executivo do Secretariado da Onu para as mudanças climáticas, 
Simon Stiell, pelo presidente do Intergovernmental Panel on Climate Change, Hoesung 
Lee, pelo representante especial da Presidência egípcia da Cop27, embaixador Wael 
Aboulmagd, pela ministra dos Negócios estrangeiros do Senegal, Aïssata Tall Sall, pelo 
ministro da Economia das Ilhas Fiji, Aiyaz Sayed-Khaiyum, e pela diretora-geral do 
Departamento das Relações exteriores e da cooperação do Principado de Mónaco, Isa-
belle Rosabrunetto. O tema da África, continente que menos contribuiu para as mu-
danças climáticas e que paga mais do que os outros o preço dos seus efeitos, será 
central no encontro de novembro, assim como o das ajudas financeiras, que deverão 
ser postas em práticas a favor das populações mais frágeis. 
 

MARCO BELLIZI 



Informando  

Missa das Universidades assinala início de ano 
 

A tradicional Missa das Universidades, celebração de início de ano académico e 
pastoral dos universitários de Lisboa, vai decorrer no dia 20 de outubro, quinta-

feira. 
 

Organizada pelo CeUC - Pastoral Universi-
tária de Lisboa, a Missa das Universidades 
está agendada para as 19h00, na Igreja 
de São João de Deus, em Lisboa, e vai ser 
presidida pelo Cardeal-Patriarca de Lis-
boa, D. Manuel Clemente. 
A partir das 18h00, diversos sacerdotes 
vão estar disponíveis para ouvir de confis-
são os jovens universitários. Depois da 
celebração, haverá, como habitualmente, 
a expo-movimentos e convívio. 
A organização convida os estudantes do 
1.º ano (licenciaturas) que vão participar 
na Missa e desejam receber o símbolo 
com as cores da sua Escola a fazer a sua 
inscrição, até dia 12 de outubro, por 
email: ceuc.pu.lisboa@gmail.com  ou onli-
ne, através da página do CeUC no Face-
book: www.facebook.com/ceuc.pu.lisboa. 
 

Mais informações: 
213 859 217 ou 967 077 889 

CEP publica recomendações 
para o culto e atividades pastorais 

 
Recomendações do Conselho Permanente da CEP para o culto e atividades pasto-

rais na atual situação de pós-pandemia. 
 
1. Tendo em conta a cessação do estado de alerta 
na atual situação de pandemia pela Covid-19 de-
clarada pela Direção-Geral da Saúde a partir de 1 
de outubro, a Conferência Episcopal Portuguesa 
revoga as anteriores orientações para o culto e 
atividades pastorais de 28 de fevereiro de 2022. 
2. No entanto, além da observância das recomen-
dações das autoridades sanitárias para este tem-
po de normalidade, a Conferência Episcopal conti-

nua a sugerir algumas recomendações para as assembleias litúrgicas e atividades 
pastorais da Igreja: fazer a saudação da paz (que é facultativa), através de um 
sinal sem contacto físico (por exemplo, uma vénia ou inclinação); utilização facul-
tativa de máscara em locais especialmente lotados e pouco ventilados bem como a 
pessoas consideradas de risco pela idade ou pelo quadro clínico; cuidar da higieni-
zação e ventilação adequada dos espaços, sobretudo nesta época de outono-
inverno. 
3. A Conferência Episcopal agradece a todas as instituições eclesiais e às autorida-
des civis o esforço que tiveram ao longo deste tempo na luta contra a pandemia, 
reconhece de modo muito agradecido todos os cuidados de segurança e de saúde 
da parte dos fiéis e instituições eclesiais e apela a que todos mantenhamos um 
comportamento responsável em relação à proteção da saúde pública. 

mailto:ceuc.pu.lisboa@gmail.com
http://www.facebook.com/ceuc.pu.lisboa
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Link para as transmissões online…  
 
 

Link de acesso à transmissão online do Youtube:  
https://www.youtube.com/c/ParoquiaSaoDomingosdeBenfica (clicar aqui) 

 

Horário das Eucaristias…   
 

 Segunda a Sexta às 9h e 19h 
 Sábado às 12h e 19h - Domingo XXX do Tempo Comum (vespertina) 
 Domingo às 9h, 11h e 19h - Domingo XXX do Tempo Comum 

LEITURAS           16 - DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM 

Ex. 17, 8-13  /  Sal. 120 (121)  /  2 Tim. 3, 14—4, 2  /  Lc. 18, 1-8  /  Semana I do Saltério  

 

23 - DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM 

Sir. 35, 15b-17. 20-22a  /  Sal. 33  /  2 Tim. 4, 6-8. 16-18  /  Lc. 18, 9-14  /  Semana II do Saltério 

Sal. 99 (100) 
Sal. 144 
Sal. Is. 12, 2-6 
Sal. 32 (33) 
Sal. 23 (24) 
Sal. 121 (122) 

Lc. 12, 13-21 
Lc. 10, 1-9 
Lc. 12, 39-48 
Lc. 12, 49-53 
Lc. 12, 54-59 
Lc. 13, 1-9 

Ef. 2, 1-10 
2 Tim. 4, 9-17b 
Ef. 3, 2-12 
Ef. 3, 14-21 
Ef. 4, 1-6 
Ef. 4, 7-16 

- 2ª Feira - 
- 3ª Feira - 
- 4ª Feira - 
- 5ª Feira - 
- 6ª Feira - 
- Sábado - 

17 
18 
19 
20 
21 
22 

 Calendário  Dia  

Jornadas Nacionais de Catequistas, Fátima 22 e 23 de outubro Sábado 

Dia Mundial das Missões 23 de outubro Domingo 

Informações…  
 

- O Bar da paróquia estará aberto com o seguinte horário: 
 Segunda a Sexta das 8h às 10h 

 Sexta das 21h às 23h30 

 Sábado das 9h30 às 13h 

 Domingo das 8h30 às 13h 
 

- O Cartório estará encerrado na próxima terça-feira, dia 18 de outubro.  

https://www.youtube.com/c/ParoquiaSaoDomingosdeBenfica

