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VIGÉSIMO QUARTO
Ben-Sirá 27, 33 – 28, 9
Salmo 102 (103)

Romanos 14, 7-8
Mateus 18, 21-35

A comunidade cristã toma como

fonte inspiradora o comportamento
divino: «Não está sempre a repreender,
nem guarda ressentimento. Não nos
tratou segundo os nossos pecados,
nem nos castigou segundo as nossas
culpas». Nós, cristãos, sabemos que
em todos os momentos «pertencemos
ao Senhor». Temos de assumir este
salto de qualidade que supera a
rigidez da justiça humana e a dureza
inflexível da vingança. Para nós, «o

PERGUNTA
DA SEMANA
Qual é a tua

maior dificuldade
em perdoar?

rancor e a ira são coisas detestáveis».
Esquecemos a vingança e
mergulhamos no perdão. Renovamos
o amor a Deus que comporta a
caridade. A medida é infinita: «Não te
digo até sete vezes, mas até setenta
vezes sete». Sempre que há faltas e
ofensas, há nova possibilidade de
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perdão e de conversão.

“Pertencemos
ao Senhor”
Não há limite para o perdão?! Jesus
Cristo diz-nos que não faz sentido

‘A união faz a diferença’,
nova série em laboratoriodafe.pt

fazer contas. A comunidade cristã
caracteriza-se pelo perdão mútuo e
incondicional. Perdoar sempre sem
se cansar. Perdoar sempre a todas as
pessoas e em todas as circunstâncias.
Não é fácil! Vale a pena rezar com
atenção: «Pai nosso... perdoa-nos
as nossas ofensas, assim como
nós perdoamos a quem nos tem
ofendido». Perdoar é uma alternativa
saudável, é um salto de qualidade
na vida pessoal e comunitária. Só
o perdão alarga os horizontes da
comunidade, torna a vida mais
harmoniosa e feliz. Guarda no coração
esta máxima: «Queres ser feliz um
momento? Vinga-te! Queres ser feliz
sempre? Perdoa!» (Henri Lacordaire).

Perdoar 70x7
Ao contrário dos que pensam que
perdoar é uma fraqueza, o evangelho
ensina-nos que é uma demonstração
de poder e de liberdade. Não se trata
de ser bonzinho (uma maneira de
dizer que vale tudo). A generosidade
do perdão não anula as injustiças nem
as ofensas à dignidade. Mas coloca
um travão no ódio e na vingança. A
prática do perdão aproxima-nos de
Deus, a quem pertencemos. Só uma
comunidade apoiada na dinâmica do
perdão consegue estabelecer laços
de acolhimento e de concórdia.

BRUFE
16 — QUARTA, 19H15 - EUCARISTIA

Maria Gomes Miranda, mc filha Dialina
Maria José Macedo da Costa, mc. marido e filhos
30.o Dia de Lino da Silva Couto, mc. Confraria SS. Sacramento

17 — QUINTA, 21H15 - COORDENAÇÃO DA CATEQUESE
Na residência paroquial

18 — SEXTA, 19H15 - EUCARISTIA

Carlos Ribeiro Pereira, mc. esposa e filhos
Armindo Alves de Sousa, esposa e filhos, mc. Arminda Sousa
Clementina Moreira, mc. sobrinha Deolinda
Mário Campos Moreira, mc. esposa

14 A 20 DE SETEMBRO

DESTAQUE
ACOLHIMNETO
DIÁCONO PAULO PEREIRA
próximo Sábado, dia 19, na Eucaristia das 19h15.
Todos os movimentos devem marcar presença e acolher o
Diácono Paulo.
EUCARISTIAS - HORÁRIOS
Os horários das eucaristias manter-se-ão como estão,
enquanto a pandemia estiver entre nós.
Pedimos a vossa atenção e cuidado.
Obrigado.

19 — SÁBADO, 19H15 - EUCARISTIA - XXV DO TEMPO COMUM

Pais e familiares de Henrique Rodrigues
Manuel da Costa Mesquita e esposa, mc. filha e genro
Armindo Ribeiro Santos, mc. esposa e filhos
Emília Araújo Moreira, mc. sobrinha Conceição Moreira
Adriano Sá, mc. filhos
Marido, pai e irmão de Ângela Almeida
Manuel Campos Ferreira, esposa e filha, mc. família
José Moreira Brandão e família, mc. filha Berta
Ana Cristina B. Silva, madrinha e avós, mc. pais
Joaquim Ortiga e esposa, mc. netos
Olinda Rosa Pereira da Costa e familiares, mc. família
Felisberto Moreira Maia, mc. esposa
Maria Joaquina Rodrigues Oliveira, mc. filha Ângela Almeida
José Pinto da Costa, mc. Confraria Sra. dos Remédios
José Teixeira, mc. Maria Amélia Magalhães
Padrinhos e todos os familiares de Maria da Conceição
Emília Araújo Moreira, mc. Armando Magalhães
Pais, sogros, irmãos e cunhada, mc. Maria Ortiga
António Ortiga e filho, mc Maria Ortiga
Maria Adelaide Silva Claro e familiares, mc, família
Jaime da Silva Gomes, mc. esposa, filhos, noras e netos

JUBILEU PELA TERRA – TEMPO DA CRIAÇÃO: o Tempo da Criação
começa a 1 de setembro, Dia Mundial de Oração pela Criação,
e termina a 4 de outubro, Festa de São Francisco de Assis,
padroeiro da ecologia. O tema de 2020: «Jubileu pela terra:
Novos ritmos, nova esperança». Rezemos pela nossa “casa
comum” e por aqueles que a cuidam e governam, sentindonos todos cuidadores e governantes desta Terra.
COORDENAÇÃO DA CATEQUESE: no 17, às 21h15, há encontro
para a Equipa de Coordeanção da Catequese.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO: dia 18 de setembro, sexta-feira,
das 17h às 19h.
ACOLHIMENTO DO DIÁCONO PAULO PEREIRA: dia 19, na
eucaristia da comunidade, acolheremos o Diácono Paulo
Pereira, natural da paróquia de Covide, Arciprestado de
Terras de Bouro. Ele estará entre nós para fazer o seu
estágio pastoral, em ordem à ordenação presbiteral. Que a
comunidade e os seus movimentos e grupos de apostolado,
conscientes do seu discipulado missionário, saibam acolher
este jovem, animando-o na Fé e fortalecendo-o na Esperança,
para que possa vir a ser o sacerdote que Deus quer, para a
Igreja, ao serviço da humanidade.
MATRÍCULA - PRIMEIRO ANO DE CATEQUESE: as matrículas
serão feitas no cartório paroquial, nos horários habituais de
atendimento geral. Para inscrever-se na catequese as famílias
devem estar inscritas na paróquia. Obrigado.

INÍCIO DA CATEQUESE: neste momento, face ao desenvolvimento
da pandemia, não há data prevista para o início da Catequese.
Pedimos a vossa compreensão e atenção para quando houver
uma data para se começar a catequese.
VISITA AOS DOENTES E IDOSOS: neste momento não nos é
possível fazer a visita aos doentes e idosos. Contudo, se o
doente ou idoso o desejar, para a celebração da Santa Unção
ou para a confissão e comunhão, pedimos que nos informem
para o efeito. A atenção de todos é o benefício da comunidade.
Rezamos com os nossos doentes e idosos e pedimos-lhes que
rezem por nós. Obrigado.
CUIDADOS A TER NA MISSA - PANDEMIA: com gratidão,
reconhecemos o serviço de tantos de nós no acolhimento a
cada irmão na missa e na higienização dos espaços. Estamos
também gratos pela forma responsável como todos nos temos
comportado. Contudo, não podemos esmorecer nem desleixar
no cuidado uns pelos outros: uso da máscara, sentar-se nos
lugares indicados, se for famílias procurar um banco onde
fiquem apenas a família, na Comunhão respeitar as distâncias
e procurar não tocar em ninguém, não sair todos ao mesmo
tempo e não ficar no adro a conversar em grandes grupos...
Todos os cuidados são sempre poucos. Bastam os pequenos
gestos para mudar muito. Sejamos comunidade hospitaleira e
fraterna, de acolhimento e respeitando-nos mutuamente.
MOVIMENTOS PAROQUIAIS - NOVO ANO PASTORAL: por mail
chegou o programa pastoral arquidiocesano. Iniciaremos um
novo ciclo de três anos, agora dedicados à CARIDADE, como
manifestação do rosto de Deus que anunciamos e concretização
vital no relacionamento com as pessoas e sociedade. Será ela a
determinar os passos pastorais dum novo ciclo. Não deixaremos
de ser Igreja que sai em missão com alegria, para multiplicar
a esperança. Empenhemo-nos neste semear e multiplicar a
esperança em todos, através da caridade.
APLICAÇÃO MÓVEL – COMUNICAÇÃO PAROQUIAL: para melhor
comunicar e para que a informação seja mais eficaz, a
arquidiocese através do seu programa de gestão paroquial
Kyrios, criou uma aplicação para a Paróquia comunicar com a
sua comunidade: divulgação de eventos; divulgação de notícias;
horários da missa; contactos; Boletim Effathá. Para o efeito,
procure a app Kyrios ChMS e siga os passos para a adicional ao
seu Telemóvel.
ESCOLA DE LAGARINHOS: dia 15, reunião na plataforma Google
Meet, pelas 19h, para os encarregados de educação cujo
endereço electrónico lhes será enviado por mail. As aulas
começam no dia 17, às 9h30.
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