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A economia segundo o Papa,       
a proposta que desafia o futuro 

 
   Nos dias 19, 20 e 21 de novembro, vai aconte-
cer a "Economia de Francisco", uma iniciativa 
lançada pelo Papa Francisco para os jovens 
economistas e empresários para promover um 
processo de mudança global. 

   Alguns dos objetivos deste encontro são encontrar uma nova maneira de entender a eco-
nomia de acordo com o espírito de São Francisco de Assis e da encíclica Laudato si e criar 
um movimento de jovens economistas para traduzir na vida cotidiana a encíclica Fratelli 
tutti.  

   O evento recebeu mais de 3.000 inscrições de jovens de 120 países dos cinco continen-
tes, incluindo Portugal. Jovens, economistas, empresários e ativistas são convidados a 
refletir juntos para assinar um pacto intergeracional que visa mudar a economia atual e 
dar uma alma à economia do amanhã, para que esta seja mais justa, inclusiva e sustentá-
vel. Como o Papa Francisco tem repetidamente destacado, "tudo está intimamente ligado 
e a proteção ambiental não pode ser separada da justiça aos pobres, da solução dos pro-
blemas estruturais da economia mundial". Portanto, é necessário corrigir modelos de 
crescimento que não respeitem o homem, o meio ambiente, a dignidade da pessoa. Na 
carta dirigida aos jovens economistas, empresários e empresárias de todo o mundo por 
ocasião da "Economia de Francisco", o Pontífice indica o caminho do modelo econômico a 
ser construído, o de "uma economia diferente, que faça as pessoas viverem e não mate, 
inclua e não exclua, humanize e não desumanize, cuide da criação e não a despreze". Um 
novo modelo econômico, portanto, "fruto de uma cultura de comunhão, baseada na fra-
ternidade e na equidade". São em particular os jovens, artesãos do futuro, os chamados a 
tecer a economia de Francisco. 

   Devido à emergência sanitária causada pela Covid-19, será realizado online ao vivo e em 
streaming. Foi confirmada a participação "virtual" do Papa Francisco. Para quem quiser 
assistir ou consultar mais informações pode ver a página https://francescoeconomy.org/  

    Em Portugal, os 50 jovens inscritos vão continuar este projecto com actividades junto 
de universidades, empresas e outras organizações, que serão divulgadas nas redes sociais 
e através da página  www.economiadefrancisco.org 

NOVEMBRO           INFORMAÇÕES 

 09.00h    Missa na igreja paroquial  
Domingo XXXIV 11.00h    Missa na igreja paroquial 

do T.  Comum 18.00h    Missa na igreja paroquial 
3ª feira - 24 08.30h    Missa na igreja paroquial  

SS. André  09.00h    Confissões 
Dung-Lac 19.00h    Missa na igreja paroquial  

4ª feira - 25 08.30h    Missa na igreja paroquial  
5ª feira - 26 08.30h    Missa na igreja paroquial  
6ª feira - 27 08.30h    Missa na igreja paroquial  
 09.00h    Confissões 

Sábado - 28 16.30h    Missa na igreja paroquial - ao encargo dos Candeeiros  
  18.30h    Missa na igreja paroquial — NOVO HORÁRIO 

Domingo  - 29  09.00h    Missa na igreja paroquial  
Domingo I do  11.00h    Missa na igreja paroquial 

Ano B 18.00h    Missa na igreja paroquial 

* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18.00h 

Domingo  - 22       Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo 

 21.15h    Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos 

Advento 12.30h    Baptismo 

 21.15h    Reunião do Secretariado da Catequese 

Missas de sábado: 
A última missa de sábado sofreu um ajuste no horário passando para as 18.30h. 
A missa de dia 28 às 16,30h, fica ao encargo dos Candeeiros. 
 

RECOLHA DE ALIMENTOS 
O Agrupamento de Escuteiros da Benedita, está organizar uma campanha de angariação 
de alimentos para os necessitados. Quem quiser contribuir com algum género alimentar 
não perecível poderá entregar nas eucaristias ou no cartório Paroquial.  
 

CONTRIBUTO PAROQUIAL 
Durante o mês de Dezembro decorrerá o nosso Contributo Paroquial 2020. Pedimos a 
vossa generosidade especialmente este ano porque no tempo em que estivemos confina-
dos e não houve angariação de fundos de ajuda à nossa Paróquia.    
Agradecemos todo o vosso apoio.  

Liturgia do próximo Domingo:   Domingo I do Advento (Ano B) - 29 Nov. 
 

                   * Is. 63,16-17.19; 64,2-7      * Sl 79     * 1 Cor 1,3-9     * Mc 13,33-37 
Voltou o tempo do Advento e as leituras convidam-nos a estar atentos, a estar preparados 
para acolher o Senhor que vem libertar-nos. 
Deus é «Pai» e «Redentor», diz a primeira leitura. Por mais dramática que seja não há situação 
que Ele não possa resolver. Não há homem tão escravizado ao pecado que Ele não seja capaz 
de «redimir». O «Redentor» vem, mas é necessário vigiar - diz o Evangelho - para poder aco-
lher a sua salvação. Quem dorme é escravo do pecado, não é libertado. 
Também a segunda leitura está sintonizada com este tema: nela é apresentado o exemplo de 
vigilância dos cristãos de Corinto. 
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