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Servir Jesus nos Seus «Irmãos Mais 
Pequeninos» (Mt 25,40) 

No Evangelho de Mateus, o Filho do Homem 
considera como feito ou não feito a Si aquilo 
que tivermos feito ou deixado de fazer a um 
só dos seus «irmãos mais pequeninos» (25, 
40.45): «Tive fome e destes-Me de comer, tive 
sede e destes-Me de beber; era peregrino e 
recolhestes-Me; estava nu e destes-Me de ves-
tir; adoeci e visitastes-Me; estive na prisão e 
fostes ter comigo» (25, 35-36). Deste modo, é 
a própria Palavra de Deus que nos recorda a 
necessidade do nosso compromisso no mundo e 
a nossa responsabilidade diante de Cristo, 
Senhor da História. Quando anunciamos o 
Evangelho, exortamo-nos reciprocamente a 
cumprir o bem e a empenhar-nos pela justiça, 
pela reconciliação e pela paz.      Verbum Domini 

Príncipe da Paz, Jesus Ressuscitado  
olha com benevolência para toda a humanidade.   
É apenas de Ti que ela espera auxílio e con-
forto para as suas feridas.   
Como nos tempos da tua vida terrena,   
continuas a preferir os pequenos, os humildes, 
os que sofrem;  
vais sempre à procura dos pecadores.   
Faz com que todos Te invoquem e Te encontrem,   
para terem em Ti o caminho, a verdade e a 
vida.  
Concede-nos a tua paz,   
Cordeiro imolado para nossa salvação:   
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mun-
do,  dai-nos a paz! [...]                       João XXIII 

Padre Diamantino Faustino : Pároco de 
Linda – a – Velha Desde Este Domingo 
O padre Diamantino Gonçalves de Oliveira 
Rodrigues Faustino, nasceu a 24 de Fevereiro 
de 1973, no território sob administração portu-
guesa de Macau, filho de pais portugueses. 
Fez a sua formação vocacional nos seminários 
do Patriarcado de Lisboa, entre 1993 e 2000, 
concluída com a ordenação sacerdotal a 2 de 
Julho de 2000. Concluiu o bacharelato no curso 
Design e tecnologia para a cerâmica, na Escola 
Superior de Arte e Design de Caldas da Rai-
nha, em 1993. Concluiu também a Licenciatura 
canónica em Teologia (grau civil de Mestrado) 
no ano de 2002. Concluiu o 5 grau do curso de 
órgão do Conservatório Nacional, com o Prof. 
Rui Paiva, bem como Licenciatura em Composi-
ção na Escola Superior de Musica de Lisboa. 
Até há pouco foi pároco nas paróquias de San-
tos-o-Velho e São Francisco de Paula, em Lis-
boa. Na área da música, tem trabalhado com 
a Escola de Música Sacra do Patriarcado de 
Lisboa, onde lecciona Harmonia, iniciação ao 
órgão e dirige a classe de Coro. 

Encontros de preparação para o  
Sacramento da Confirmação 

No início do mês de Outubro iremos iniciar os 
encontros de preparação para o Crisma. Este 
sacramento integra o conjunto dos sacramen-
tos da iniciação cristã: Baptismo, Confirmação 
e Eucaristia, que pautam a vida do cristão 
adulto, empenhado em viver a partir da 
Graça de Deus, e a manifestar na sua vida 
os frutos do Espírito Santo. Podem frequentar 
estes encontros os adultos, assim como os jo-
vens a partir dos 16 anos de idade. As inscri-
ções deverão ser feitas no atendimento paro-
quial, na igreja de Algés. 
 

Inicio do Ano Escutista 
No próximo dia 4 de Outubro, sábado, inici-
amos o novo ano de catequese na nossa Pa-
roquia. Também o nosso agrupamento de Es-
cuteiros inicia neste dia as suas actividades. 
O Escutismo é um Movimento Mundial, de ca-
rácter não político, aberto a todos, com o 
propósito de contribuir para a educação inte-
gral dos jovens de ambos os sexos, baseado 
na adesão voluntária a um quadro de valo-
res expressos na Promessa e Lei escutistas, 
através de um método original que permite a 
cada jovem ser protagonista do seu próprio 
crescimento, para que se sinta plenamente 
realizado e desempenhe um papel construti-
vo na sociedade. O Corpo Nacional de Escu-
tas (CNE) é a maior Organização de Juventu-
de de Portugal. O CNE – Escutismo católico 
português - é um movimento da Igreja Católi-
ca. Assim, está ciente das responsabilidades 
que lhe advêm desse facto. A Animação da 
Fé, característica do Escutismo do CNE, é fei-
ta naturalmente através do jogo escutista, 
vivido à luz de Jesus e do Evangelho, procu-
rando contribuir para a formação humana e 
cristã dos seus associados, pelo testemunho 
da vida em comunhão eclesial. 


