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Êxodo 22, 20-26
Salmo 17 (18)

1Tessalonicenses 1, 5c-10
Mateus 22, 34-40

PERGUNTA 
DA SEMANA

Quantos nomes é 
que tens inscritos 
no teu coração?

A palavra de Deus coloca-nos 
diante do essencial: o imperativo 
do amor. Assim se expressa o maior 
mandamento da Lei: «Amarás o 
Senhor teu Deus com todo o teu 
coração [...]. Amarás o teu próximo 
como a tua mesmo». O exemplo 
vem do próprio Deus, fonte e meta 
do amor: é «misericordioso», está 
sempre próximo do estrangeiro, do 
órfão, da viúva, do pobre... e desafia-
nos à mesma compaixão. Primeiro, 
em grau e não em ordem, o amor 
a Deus: «Eu vos amo, Senhor minha 
força, minha fortaleza, meu refúgio e 
meu libertador» Depois, ser «exemplo 
para todos os crentes» supõe o amor 
aos irmãos: a caridade vem de Deus 
e nunca dele nos afasta. Um só e 
único verbo une e resume ambos os 
mandamentos: amar.

A experiência nuclear na vida de 
cada pessoa é amar e ser amada. 
Deixa marca profunda em quem ama 
e em quem é amado. Reduzir o amor a 
um sentimento é pouco, muito pouco! 
O cristão eleva-o à categoria de 
virtude que procede do próprio Deus 
e contagia todo o mundo. O amor 
ultrapassa o âmbito sentimental: 
também entra no da convicção e 
do compromisso. Claro, quando é 
uma experiência agradável, amar 
é um prazer que satisfaz e ilumina 
interiormente. Mas, se o amor é fonte 
de dor já é bem mais difícil vivê-lo 
como convicção e compromisso. 
Ao promover a cultura da caridade 
como imperativo cristão ficamos 
conscientes de que a caridade dá 
mesmo muito que fazer!

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

A caridade 
dá que fazer!
Somos chamados a ser ‘bons 
samaritanos’. Há de ser esse o nosso 
fazer de cada dia, o nosso estilo 
de vida. Sejamos ativos e criativos, 
generosos e ousados no exercício da 
caridade. Não podemos mais desviar 
o nosso olhar do irmão. «Fomos 
criados para a plenitude, que só se 
alcança no amor. Viver indiferentes 
à dor não é uma opção possível; não 
podemos deixar ninguém caído ‘nas 
margens da vida’» (Encíclica sobre a 
fraternidade e a amizade social, 68).



— PLANO PASTORAL 2020>2023 — CARIDADE – UMA IGREJA SAMARITANA E S INODAL 

TOME NOTA  

26 de outubro a 1 de novembro
 

27 | TERÇA-FEIRA 
19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

28 | QUARTA-FEIRA 
09h00 – Eucaristia, Matriz Nova 
09h45 – 11h – Confissões, Matriz Antiga 

 

29 | QUINTA-FEIRA  
19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

30 | SEXTA-FEIRA  
09h00 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

31 | SÁBADO – Missa vespertina 
18h00 – Eucaristia, Matriz Nova 
09h45 – 11h – Confissões, Matriz Antiga  
 

01 | DOMINGO – XXXI DO TEMPO COMUM 
  SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS 

08h30 – Eucaristia, Matriz Nova 
11h15 - 19h15 – Eucaristia, Matriz Nova  
 

TODOS OS SANTOS E FIÉIS DEFUNTOS: são duas “celebrações 
intimamente ligadas entre si” do mesmo modo que “a alegria 
e as lágrimas encontram em Jesus uma síntese que é o 
fundamento da nossa fé e da nossa esperança”. Para o Papa 
a Igreja “peregrina na história, alegra-se com a intercessão 
dos santos e beatos que a apoiam na sua missão de 
anunciar o Evangelho, e por outro lado ela, como Jesus, 
partilha as lágrimas daqueles que sofrem a separação dos 
seus entes queridos e, como Ele e com Ele, eleva o seu 
agradecimento ao Pai que nos libertou do domínio do pecado 
e da morte”. 
 

PEDITÓRIO DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO: 
decorrerá de 31 de outubro a 3 de novembro. A nossa 
paróquia não pode ficar indiferente a esta causa. Assim, 
serão várias as pessoas, devidamente identificadas, que 
estarão a realizar o peditório, antes e após as eucaristias 
semanais e dominicais. O Lions Clube de Vila Nova de 
Famalicão, como organizador e dinamizador do peditório, 
apela à contribuição de todos, porque na luta contra o 
cancro, todos contam. 
 

SEMANA DOS SEMINÁRIOS: na semana de 1 a 8 de novembro, 
a nossa oração será pelos Seminários Arquidiocesanos. 
 

ENCONTRO DE NOIVOS: dia 6 de novembro, sexta-feira, às 
21h30, no Centro Pastoral, haverá encontro para todos os 
noivos que pretendem casar-se no próximo ano civil de 2021. 
Neste encontro, dar-se-ão informações importantes para a 
celebração do seu casamento.  
 

IV DIA MUNDIAL DOS POBRES: dia 15, na celebração das 11h15, 
a Conferência Vicentina, acolhendo o estímulo provocador do 
Papa Francisco, sensibiliza toda a comunidade para a 
realidade da pobreza na nossa paróquia. Para o efeito, leva a 
cabo uma campanha de aproximação e de solidariedade 
junto da comunidade e dos pobres. E, tendo em conta os que 

mais precisam para ajudar, lança um desafio a cada pessoa 
ou família: fazer uma OFERTA MONETÁRIA ou TRAZER BENS 
ALIMENTARES NÃO PERECÍVEIS (arroz, massa, óleo, azeite, 
enlatados...). Como o fazer!? À chegada encontrareis um 
recipiente. Colocai aí o fruto da vossa generosidade. Se 
desejar fazer oferta monetária, entregue-a no final da 
eucaristia. O ofertório desse domingo reverterá para a 
Conferência Vicentina. Vamos ajudar os que mais precisam? 
Sim, vamos! 
 

GRUPOS SEMEADORES DE ESPERANÇA - O QUE SÃO? São 
grupos de partilha da Palavra de Deus, onde se cultivam os 
rebentos de um mundo novo mais justo e fraterno, onde se 
faz a sementeira da cultura do encontro, da fraternidade e 
da esperança. São a oportunidade para criar um sentido 
mais profundo de comunidade dentro da paróquia e podem 
levar as propostas de fé da paróquia até às casas dos 
cristãos. As famílias poderão ver renovadas as suas relações 
pessoais e com outras famílias. A Esperança é dom da 
Palavra que, em cada tempo, lança sementes de vida no 
coração de cada um, nas famílias, nas comunidades e na 
sociedade. Como funciona o Grupo Semeador De 
Esperança? São encontros mensais dos cristãos, em 
pequeno grupo, para ajudar a crescer no discipulado, 
promover um sentido de relação pessoal com Jesus Cristo e 
um desejo explícito de O seguir na vida diária. Quantos 
elementos!? No máximo 12. Onde podem funcionar? No 
Centro Pastoral ou num outro lugar que possa ser mais 
favorável ao grupo. Pode até ser uma casa de família. 
Quanto tempo dura cada encontro? No mínimo 1h e no 
máximo 1h30. Quantos grupos já existem na paróquia? 
Existem 9 grupos: I - Contemplar e Agir (animadora Maria Helena 
Tavares Bastos); II – Ramos de Oliveira (animadora Alice Alves); III – 
Vicentinos (animadora Gorecti Ferreira); IV –  Buscadores (Jovens) 
(animadores Isabel e José Filgueiras); V –  Grandes Buscadores 
(Casais) (animadores Isabel e José Filgueiras); VI – Em Louvor do 
Espírito Santo (animador José Filgueiras); VII – Mesa da Esperança 
(animadora Teresa Paula); VIII – Atirados (Jovens) (animador José 
Filgueiras); IX – Sta. Rita (animadora Alexandra Sousa). E pode haver 
mais grupos!? É esse o objectivo, criar e multiplicar mais 
grupos para que ninguém deixe de alimentar a fé e semear a 
esperança. Aceita este desafio e projeto pastoral. Fala com 
o pároco e ou com algum dos animadores referidos.  

SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS: neste dia santo, 1 de novembro, Domingo, celebraremos a Solenidade de Todos os Santos nos horários habituais da Missa de Domingo.   

ORAÇÃO NO CEMITÉRIO: este ano, devido à pandemia, não faremos a habitual romagem ao Cemitério. Pedimos a todos  solicitude e compreensão. A situação que vivemos pede-nos cada vez mais responsabilidade.   

REZAR PELOS DEFUNTOS: está a ser preparada uma oração para que cada um possa rezar junto dos seus entes queridos. Será distribuída no próximo fim de semana.  

TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS: dia 2 de novembro, segunda-feira, às 9h e às 19h15, celebraremos a Solenidade de Fiéis Defuntos.  


