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Isaías 25, 6-10a
Salmo 22 (23)

Filipenses 4, 12-14.19-20
Mateus 22, 1-14

PERGUNTA 
DA SEMANA

O que é que 
tens feito para 
despertar nos 

outros o desejo 
de Deus?

A mesa da bondade está preparada 
para todos os que queiram participar 
na boda e partilhar a alegria: «a 
sala do banquete encheu-se de 
convidados». Esta imagem do reino 
de Deus como saborosa degustação 
é muito sugestiva: «um banquete de 
manjares suculentos, um banquete 
de vinhos deliciosos». É, de novo, a 
comparação com a união amorosa 
de Deus com o seu povo. É repetida 
profecia da salvação: «a bondade e a 
graça hão de acompanhar-me todos 
os dias da minha vida, e habitarei na 
casa do Senhor para todo o sempre». 
Deus quer ser o nosso conforto 
«em todo o tempo e em todas as 
circunstâncias». Há apenas um único 
requisito: é necessário apresentar-
se de forma digna, ou seja, estar 
revestido da alegria do Evangelho.

A vida em comunhão com Deus é 
descrita como uma manifestação de 
amor e alegria. O cansaço e a tristeza, 
a lamentação e o pessimismo ficam 
do lado de fora. A Bíblia usa a imagem 
festiva do banquete para descrever 
o amor divino. Porque não fazermos 
o mesmo para despertar nos outros 
o desejo de Deus? Só o testemunho 
alegre e autêntico da comunhão e do 
amor fraterno podem causar fascínio 
e contagiar o coração de quantos 
observam a nossa vida pessoal e 
comunitária. A alegria e a caridade 
podem ser dois sinais proféticos 
para a credibilidade da nossa fé. 
Como seria bom se cada um de nós 
pudesse, ao fim do dia, dizer cheio 
de alegria: hoje, realizei um gesto de 
amor pelos outros!

“Um banquete”“Um banquete”
‘Onde há amor há um olhar’, 
em laboratoriodafe.pt

Festa 
da caridade
Deus não desiste do banquete. Hoje, 
lembremos o escândalo que é deixar 
milhões de pessoas fora do banquete 
de uma vida humana digna. Se nada 
fizermos de pouco, tudo permanecerá 
na mesma! São muitas as desculpas 
que inventamos para não atender 
às necessidades de quem hoje pode 
ser o nosso próximo (como sugeriu 
Jesus Cristo noutra ocasião com a 
parábola do Bom Samaritano). Somos 
desafiados à conversão, à ousadia de 
viver conforme os critérios de Deus.
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Terça, 13 / OuTubrO >  19h / Cap. Sra dO Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

Quarta, 14 / OutubrO > 19h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

Margarida Gomes Ferreia m.c. família; 
Manuel Ferreira Silva e irmão m.c. 
irmã Céu; Francisco Barbosa e 
esposa m.c. filha Zaida; Avelino 
Moreira Costa m.c. esposa; Manuel 
Costa Dias m.c. irmão Joaquim; 
Domingos Rodrigues Ribeiro m.c. 
esposa; Joaquina Ferreira da Mota e 
marido m.c. família; Luís da Mota e 
esposa m.c. filho Manuel; Teresa da 
Graça Dias Coelho m.c. mãe; Rosa 
Gonçalves e marido m.c. família

 QuinTa, 15 / OuTubrO >  19h / Cap. Sra dO Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

Sexta, 16 / OutubrO > 19h/CaP. Sra da Graça 
(no interior da capela, limitado a cerca de 30 pessoas)

As intenções serão pelos últimos irmãos/ãs fa-
lecidos/as, da Confraria de Ns Sra da Graça, 
e que faleceram no tempo da pandemia.

SÁbadO, 17 / OutubrO > 18h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

Marcelino Dias Coelho m.c. esposa e 
filhos; Joaquim Dias Correia e filha 
m.c. família; Teresa Gomes Oliveira e 
marido m.c. filhos; Luís Dias da Mota 
m.c. esposa e filhos

SÁbadO, 17 / OuTubrO >  19h / Cap. Sra dO Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM
dOMINGO, 18 / OutubrO > 9h / P.da Graça

(no adro e parque de estacionamento)
Irmãos vivos e falecidos da Associação 

de Nossa Srª da Cabeça; Manuel da 
Silva Coelho Rodrigues m.c. sobrinhos; 
Francisco Barbosa e esposa m.c. filha 
Arlinda; Joaquina Ferreira da Mota m.c. 
Família; Olívia Gomes e marido e genro 
m.c. filha Rosa; Maria da Conceição 
Silva Graça m.c. marido; António 
Fernandes Reis Costa m.c. esposa

dOMinGO, 18 / OuTubrO > 10h30 / MOSTeirO
(dentro da igreja do mosteiro ou no claustro do cemitério)

CALENDÁRIO LITÚRGICO
13 | B. Alexandrina de Balazar 
14 | S. Calisto I, papa e mártir
15 | S. Teresa de Jesus, virgem e dr da Igreja

NOVO ANO PASTORAL 2020-2021
Pode ler/ouvir a mensagem do Sr 

Arcebispo para o Dia da Arquidiocese, 
Vamos ser responsáveis pelos outros, 
na página da Arquidiocese, em: 
http://www.arquidiocese-braga.pt/
noticia/1/26045

ESCOLA DE FAMÍLIAS eStÁ de vOlta
Nestes tempos conturbados e incertos, 

apercebemo-nos de como a Família 
é um porto de abrigo, um alicerce 
fundamental… Mas estamos, de facto, 
a viver um tempo de desafios, nem 
sempre fáceis de vencer! A Escola 
de Famílias vai ajudar! Serão quatro 
temas (ao domingo à tarde, 15h30 às 
17h30) que irão focar a vida de casal, 
as redes sociais, o impacto da pande-
mia e o cultivo da esperança na vida 
familiar. A inscrição é obrigatória e 
pode fazê-la através deste formulário 
que encontra neste link: https://for-
ms.gle/zaKzbTV8UeY3sA6d6

A primeira sessão é neste Domingo, dia 
11 de Outubro, e aborda a questão da 
“Família e a Escola Online”.

CATEQUESE... reuNIõeS COM OS PaIS
Convocam-se os Pais (e apenas um deles) 

das crianças e adolescentes que este 
ano (2020) iriam realizar as festas da 
Primeira Comunhão, Profissão de Fé 
e Crisma, para participar numa reunião 
com o Pároco e a Coordenação de 
Catequese. Assim, será às 21h15, na:

- 4 feira para o 3º ano (será o atual 4 ano)
- 5ª feira para o 6º ano (será o atual 7 ano)
- 6ª feira para o 10º ano (será o atual 11 ano)
Obrigatório o uso de máscara! Obrigado.
CATEQUESE... avISO aOS PaIS e CateQuIzaNdOS
É obrigatória a inscrição /

reinscrição de todos os que querem 
frequentar a catequese. Deverá faze-
lo, preferencialmente, enviando para 
o email, catequese.padimdagraca@
gmail.com, os seguintes dados: nome 
completo da criança/adolescente; data de 
nascimento; telemóvel do pai/mãe ou outro 
contacto; e indicação do ano de catequese 
que frequentou no último ano pastoral. 

Os que fazem a inscrição pela primeira 
vez nesta paróquia (para o primeiro ano ou 
outro ano), deverão fazê-la presencial-
mente no fim da eucaristia de domin-
go (das 9h), na residência paroquial, 
junto de um elemento da coordenação.

leItOreS
dIa 18 / OutubrO [iGreja]

Introdução - Rosa
1ª Leitura - Eduarda
2ª Leitura - Constantino
Or. Universal - Antónia

hOrÁrIOS daS euCarIStIaS - fiM-de-SeMana
Estamos no outono e com ele mais 

vento/frio e a instabilidade climatéri-
ca. São factores suficientes para com-
preendermos que temos de encontrar 
outras opções (de espaços e horários) para 
as nossas celebrações comunitárias.

Vamos também vendo pelas notícias 
que o número de casos aumenta ex-
ponencialmente. Temos de ser mais 
prudentes e sensatos, sem perder o es-
sencial para a nossa vida cristã, a Eu-
caristia. Deste modo, e porque tenho 
de servir e pensar nas duas comuni-
dades paroquiais a mim confiadas, a 
partir do próximo fim-de-semana 
haverá duas eucaristias ao fim-de-
-semana na Igreja Paroquial (o espaço 
que neste momento temos disponível com 
maior dimensão). Para já mantemos o 
mesmo critério: sempre que o tempo 
permitir, a eucaristia será ao ar livre, 
no parque de estacionamento. 

Pedimos às pessoas que se dividam pe-
los horários disponíveis nas duas pa-
róquias. Enquanto perdurar esta pan-
demia, procurem participar apenas 
numa eucaristia ao fim-de-semana. 
E, se não conseguir lugar disponível 
dentro da igreja nos horários pro-
postos, participe ao menos uma vez 
durante a semana, e ofereça-a como 
intenção do Domingo. Estamos em 
tempos excecionais, mas que isso 
não nos leve ao descuido, à preguiça 
(usando como argumento o medo), e 
ao desleixo da vida sacramental, espe-
cialmente a Eucaristia.

A oração é necessária para que a fé cres-
ça e a Eucaristia é a fonte e cume da 
nossa vida cristã, alimenta a nossa es-
perança e fortalece a caridade. Somos 
comunidade. Vivemos em e para a co-
munidade, que se reúne à volta do altar.

Para já, a eucaristia ao sábado será às 
18h (poderá o horário ser ajustado com a 
dinâmica da catequese) e ao domingo 
será às 9h, ambas na Igreja Paroquial. 

Na capela de Ns Sra da Graça man-
tém-se na 6ª feira, às 19h. 
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