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2021

ANO B  
DOMINGO

 VIGÉSIMO NONO

Isaías 53, 10-11
Salmo 32 (33)

Hebreus 4, 14-16
Marcos 10, 35-45

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Onde há 
amor nascem 
gestos: cuidar 
as feridas das 
comunidades.

Radicalidade, exigência: o que nos 
parece difícil, Jesus Cristo assumiu-o 
de forma absoluta, para nos salvar. 
Sem medo, unidos ao Filho de Deus, 
«permaneçamos firmes na profissão 
da nossa fé»! Segundo Marcos, depois 
de ter feito aos apóstolos o terceiro 
anúncio da Paixão, o Mestre revela-
lhes o segredo do seu caminho. Ele é 
«o justo, meu servo»que ofereceu «a 
sua vida como sacrifício de expiação». 
O conflito causado por Tiago e João 
permite reforçar a necessidade de 
passar pela cruz, a importância de 
«servir e dar a vida pela redenção 
de todos». Carregando sobre si as 
nossas ‘feridas’, Jesus Cristo dá-nos 
a conhecer a misericórdia divina, 
faz-nos participantes dos bens 
preparados «para os que esperam 
na sua bondade».

A renovação (eclesial) é inadiável. 
Não se faz por decreto ou magia, de 
um momento para o outro. No seio 
dos grupos paroquiais, é urgente 
«pensar e agir» em comunidade, 
assumir o compromisso do 
acolhimento mútuo e de proximidade 
para com os outros. Somos chamados 
a servir como colaboradores, não 
adversários, muito menos inimigos. 
São diversas as feridas, divisões 
e os conflitos, que podem ser 
letais: anonimato, insensibilidade, 
prioridades trocadas, falta de 
comunicação e transparência, 
projetos falhados, feridas pessoais. A 
partir de um exame de consciência, 
tenhamos a coragem de cuidar as 
feridas da comunidade. Onde há 
amor nascem gestos: acolher!

“Servir 
  e dar a vida”

‘Onde há amor nascem gestos’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Acolher
O projeto de Jesus Cristo consiste em 
construir uma comunidade de irmãs 
e irmãos, dispostos a acolher a todos, 
a levantar e a cuidar dos ‘caídos’ 
deste mundo. Deixemos de lado o 
nosso orgulho, o nosso egoísmo, o 
nosso desejo de ser os mais ricos e 
poderosos, a ambição desordenada 
em ser os maiores e os mais famosos, 
segundo os critérios da sociedade 
e do mundo. Ousemos ser como o 
Mestre. Olhemos os nossos grupos e a 
nossa comunidade (paroquial): O que 
é que podemos mudar para viver a 
proposta de Jesus Cristo?



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

TOME NOTA  

18 a 24 de Outubro
 

 

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

 

20 | QUARTA-FEIRA  
09h00 – Eucaristia, Matriz Nova 

  10h às 11h – Confissões, Matriz Antiga 
 

21 | QUINTA-FEIRA  
19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 
21h30 – Encontro para os MEC 

 

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

23 | SÁBADO   
  10h00 – Confissões, Matriz Antiga  
  12h00 – Baptismo da Maria Inês, da Maria e da Leonor, MA 

18H00 – Eucaristia, Matriz Nova  
  21h00 – Quarta Sessão Alpha, Centro Pastoral 
  21h15 – Oração Arciprestal pela JMJ 2023, Matriz Nova 

 

24 | XXX DOMINGO TEMPO COMUM  
08h30 / 11h15 / 19h15 – Eucaristia, Matriz Nova  
11h15 – Bodas Matrimoniais de Prata da Isabel e do José 
15h00 – Profissão de Fé, Catequese, Matriz Nova  

 
MÊS MISSIONÁRIO E MÊS DO ROSÁRIO: iniciamos o nosso ano 
pastoral com o mês das missões, colocando-nos sob a 
proteção de Nossa Senhora do Rosário. Rezemos por uma 
comunidade mais missionária. Este ano, o tema do mês 
missionário é: “Jesus é a Missão” - «Não podemos deixar de 
afirmar o que vimos e ouvimos» (At 4, 20).  
 

ENCONTRO PARA OS MEC: no dia 21, às 21h30, na Residência 
Paroquial, haverá encontro para todos os Ministros 
Extraordinários da Comunhão.  
 

FESTA MISSIONÁRIA: no dia 24, no Seminário dos Missionários 
Combonianos, com o seguinte programa: 10h tertúlia 
missionária; 11h15 Eucaristia solene. No final almoço de farnel 
e convívio até meio da tarde. Participemos. 
 

CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL: no dia 26, terça feira, às 
21h30, no Centro Pastoral, realiza-se a primeira reunião 
ordinária do Conselho Pastoral Paroquial. Contamos com a 
presença de todos os conselheiros. Será importante que 
cada movimento apresente o seu plano pastoral a partir do 
programa pastoral apresentado na assembleia dos 
movimentos.  
 

ANO PASTORAL: a Arquidiocese tem como horizonte 
trabalhar por uma Igreja Sinodal e Samaritana. Este será o 
segundo ano de um triénio dedicado à CARIDADE, tendo por 
base o texto de Lc 10, 30-37, o Bom Samaritano. Durante 
estes anos queremos descobrir a dimensão da caridade na 
Comunidade paroquial para gerar uma cultura da partilha e 
da verdadeira fraternidade. Este ano vamos trabalhar o 
CUIDAR, cuja frase chave é: “Onde há Amor nascem gestos”. 

A lógica continua a ser o sair em missão com alegria. Por 
uma Igreja em saída ao encontro do irmão mais frágil e 
necessitado. O objectivo continua a ser gerar discípulos 
missionários e comunidades que, pelo encontro pessoal com 
Jesus, assumam uma inadiável renovação da Igreja.  
 

SÍNODO: a Igreja de Deus é convocada em Sínodo. O caminho, 
intitulado «Para uma Igreja sinodal: comunhão, participação 
e missão», iniciará solenemente nos dias 9-10 de outubro, em 
Roma, e a 17, em cada uma das dioceses. Com esta 
convocação, o Papa Francisco convida a Igreja inteira a 
interrogar-se sobre um tema decisivo para a sua vida e a sua 
missão: «O caminho da sinodalidade é precisamente o 
caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milénio». Este 
itinerário, que se insere no sulco da “atualização” da Igreja, 
proposta pelo Concílio Vaticano II, constitui um dom e uma 
tarefa: caminhando lado a lado e refletindo em conjunto 
sobre o caminho percorrido, com o que for experimentando, 
a Igreja poderá aprender quais são os processos que a 
podem ajudar a viver a comunhão, a realizar a participação e 
a abrir-se à missão. Com efeito, o nosso “caminhar juntos” é 
o que mais implementa e manifesta a natureza da Igreja 
como Povo de Deus peregrino e missionário.  
 

PEDITÓRIO DE MÊS - MATRIZ ANTIGA: o ofertório das missas 
para as obras da Matriz Antiga rendeu 963,70€. Obrigado pela 
generosidade de tantos! 
 

OBRAS MATRIZ NOVA: em breve daremos início às obras de 
manutenção da Matriz Nova: tratamento das paredes 
exteriores para vedar a entrada de humidades, telhados, 
pintura interior, tratamento de madeiras e das estruturas de 
ferro e alumínio. A obra está orçamenta em 88.654,80€. 
Temos a comparticipação da câmara em metade do custo da 
obra. O empenho e a colaboração de todos é fundamental. 
Se todos participarmos será menos custoso a alguns. 
Estamos convencidos que não ficaremos À quem dos nossos 
antepassados que tanto esforço e amor colocaram na 
construção desta Igreja. Onde todos ajudam na da custa.  
 

 DONATIVOS À PARÓQUIA: faça a oferta ou donativo no 
cartório paroquial ou colocando o envelope no cesto do 
ofertório da Missa. Pode ainda fazer através de MBWAY (962 
740 789) ou por transferência bancária PT50 0033.0000.453 
33699908.05. Em qualquer dos casos indique sempre o nome 
do chefe de família e a que se destina a oferta/donativo. Se 
pretender recibo indique o número de identificação fiscal 
(NIF) e peça-o por e-mail ou no cartório paroquial. Gratos 
pela generosidade e sentido de responsabilidade de todos.  

ORAÇÃO ARCIPRESTAL PELA JMJ 2023: no dia 23, na Matriz Nova, às 21h15, o Arciprestado de Vila Nova de Famalicão, em sintonia com todos os arciprestados da Arquidiocese, promove uma oração pelas Jornadas Mundiais da Juventude que se realizam de 1 a 6 de Agosto de 2023, em Lisboa. Este momento de Oração destina-se a todos os jovens, aos adolescentes da catequese, do 7.o ao 10.o ano, aos que foram crismados, às Guias e aos pioneiros e Caminheiros do CNE. A participação de todos é muitíssimo importante.  


