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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 “Servir 
  e dar a vida”  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?
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Terça, 19 / OuTubrO >  19h / MOsTeirO 
Efigénia Gonçalves Nogueira Coelho 

m.c. Confraria de Ns Sra do Ó; Ma-
nuel José Esteves m.c. Confraria de Ns 
Sra do Ó; Ana Joaquina Dias Gomes 
m.c. marido e filhos; António  Ferreira 
Mendes m.c. Confraria de Ns Sra do Ó

Quarta, 20 / OutubrO > 19h / P. da Graça

QuinTa, 21 / OuTubrO >  19h / Cap. sra dO Ó 
Américo Ferreira Guerra Fontes, filho 

António e família m.c. família; Manuel 
Duarte Gomes m.c. esposa; Maria 
do Livramento Costa Martins m.c. 
marido; Rosa Ferreira Araújo, pais, 
sogros e cunhados m.c. marido e filhos; 
Francisco Gonçalves Miranda e Maria 
Cândida Veiga Pessoa m.c. filhos

Sexta, 22 / OutubrO > 19h / P. da Graça

sÁbadO, 23/OuTubrO > 19h/Cap. sra dO Ó
Manuel Pereira de Castro m.c. Confraria 

de Ns Sra do Ó; Silvana da Conceição 
Alves m.c. Confraria de Ns Sra do Ó; 
Manuel Duarte Gomes, pais , sogros e 
cunhados m.c. esposa e filhos

SÁbadO, 23/OutubrO> 20h/CaP. Sra da Graça

XXX DOMINGO DO TEMPO COMUM
dOMINGO, 24 / OutubrO > 9h / P. da Graça

dOMinGO, 24 / OuTubrO > 10h / MOsTeirO
António José da Cunha Pires m.c. 

Confraria de Ns Sr do Ó; Conceição 
Peixoto de Sousa de Castro m.c. 
Confraria de Ns Sr do Ó; Maria 
Alzira Dias Beato m.c. Confraria de 
Ns Sra do Ó; Maria Ribeiro Ferreira 
m.c. afilhado João Alberto; Avelino 
Macedo Dias m.c. família

dOMinGO, 24/OuTubrO > 11h15/MOsTeirO
Celebração Primeira Comunhão, 

destinada aos professandos e famílias

LeiTOres
dia 23 / OuTubrO [CaPela]

Leitores - a definir
dia 24 / OuTubrO [MOSteIrO]

Leitores - a definir 
CaLendÁriO LiTÚrGiCO

18 | S. Lucas, Evangelista
22 | S. João Paulo II, papa

o modelo tradicional dos catecismos 
oficiais (custo de 6€). 

* recomendamos que não usem cate-
cismos que já estão escritos. Se tal 
acontecer, deverão apagar bem as 
atividades que, porventura, já estão 
realizadas nesse catecismo, ao ponto 
de não serem decifradas. 

-»Para além do custo do catecismo, é 
pedido a cada família um contributo 
monetário por cada catequizando (se 
possível o mínimo de 5€) para aquisição 
de material didático para a catequese 
e produtos de higienização para cada 
sala, ao longo do ano (os valores deve 
ser entregues ao catequista respetivo, até 
ao dia 31 de outubro).

-» Além de outros materiais pessoais, 
habitualmente necessários e que 
cada catequizando deve trazer para 
a catequese, a partir do 4º ano (com a 
Festa da Palavra), também deverão ter 
a sua Bíblia (a trazer para a catequese 
quando for solicitada pelo catequista).

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES [24 de Out]
O Dia Mundial das Missões celebra-se 

no dia 24 de Outubro e tem como 
tema “Não podemos calar o que vimos 
e ouvimos” (At 4,20). O versículo foi 
extraído dos Actos dos Apóstolos, o 
livro que os missionários “têm sempre 
à mão” para mostrar como “o perfume 
do Evangelho” se difundiu através dos 
Apóstolos, refere o Papa Francisco na 
sua Mensagem para este dia.

ABERTURA DO SÍNODO - Na dIOCeSe de braGa
Este Domingo, dia 17 de outubro, na 

Sé Catedral, com uma Eucaristia, às 
15h, presidida pelo nosso arcebispo, 
D. Jorge Ortiga, a Igreja em Braga 
dá início à fase diocesana do Sínodo 
“Por uma Igreja sinodal: comunhão, 
participação e missão”. Somos todos 
chamados a participar no maior 
exercício de consulta da história da 
humanidade. Não queira ficar de 
fora! A Igreja é chamada a responder 
a uma questão fundamental: “como 
se realiza hoje, a diferentes níveis (do 
local ao universal) aquele “caminhar 
juntos” que permite à Igreja anunciar 
o Evangelho, em conformidade com 
a missão que lhe foi confiada; e que 
passos o Espírito nos convida a dar 
para crescer como Igreja sinodal?”

CATEQUESE - hOrÁriOs e dias
Aos poucos vamos dando passos para 

a retoma da catequese à sua normal 
dinâmica. Contudo, este ano temos 
tido muita dificuldade em encontrar 
um catequistas para cada grupo/ano.

Nesse sentido, e mais uma vez, apelamos 
à colaboração dos pais.

No próximo sábado, 23 de outubro, 
começaremos a catequese com o que 
temos. Assim, convocam-se os pais e 
catequizandos para um encontro, nos 
seguintes horários:

- 11h, no Mosteiro, para o 6º ano (nasc. 
2010).

- 15h, na Capela, para o 1º (nascidos em 
2015) e 2º ano (nasc. 2014) e para 
todos os que vão integrar pela 
primeira vez a catequese nesta 
paróquia.

- 15h30, na Capela, para o 3º ano (nasc. 
2013).

- 16h, no Mosteiro, para o 7º ano (nasc. 
2009) e 10º ano (nasc. 2006).

- 16h30, no Mosteiro, para o 5º ano 
(nasc. 2011).

- 16h30, na Capela, para o 9º ano (n. 2007)
- 17h, no Mosteiro, para o 8º ano (nasc. 

2008).
- 17h30, na Capela, para o 11º ano (nasc. 

2005).

CATEQUESE - indiCações 
O catequese por grupos, em sala, 

começará já durante esta semana.
É obrigatório o cumprimento das 

indicações da DGS, dadas até ao 
momento e sugeridas pela hierarquia 
da Igreja, nomeadamente: uso de 
máscara, higienização das mãos 
e dos espaços, distanciamento 
razoável (evitando, quanto possível 
a proximidade e o toque nos outros). 

Relembramos ainda as seguintes 
indicações: 

-» É obrigatório que cada catequizan-
do tenha o seu catecismo. No ano 
passado fizemos a experiência, com 
alguns anos, de seguir um modelo 
de aprendizagem a partir do YouCat 
para as crianças, que se revelou bas-
tante positiva. Assim sendo, 

* os grupos do 2º ao 7º ano continua-
ram a sua aprendizagem a partir do 
YouCat para Crianças (custo de 10€).

* o 1º ano e do 8º ao 10º ano seguirão 
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