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 VIGÉSIMO TERCEIRO

Isaías 35, 4-7a
Salmo 145 (146)

Tiago 2, 1-5
Marcos 7, 31-37

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Ser uma 
comunidade 

aberta 
e inclusiva, 
acolhedora 

e participativa.

Eis-nos convidados a louvar a Deus 
por tudo o que fez e faz em nosso 
favor: «Ó minha alma, louva o Senhor». 
Em especial, por aquilo que os 
profetas tinham anunciado e que foi 
realizado em e através de Jesus Cristo: 
«Aí esta o vosso Deus. Ele próprio vem 
salvar-nos». Ele é Deus connosco 
que que cura e salva. A sua ação 
salvífica enche a todos de assombro, 
e juntos apregoam: «Tudo o que faz é 
admirável: faz que os surdos oiçam e 
que os mudos falem». Hoje, compete-
nos acreditar em Jesus Cristo 
como Salvador, sem fazer qualquer 
tipo de «aceção de pessoas». Em 
consequência, viver o amor pelos 
mais pobres: «Não escolheu Deus 
os pobres deste mundo para serem 
ricos na fé e herdeiros do reino que Ele 
prometeu àqueles que o amam?».

Ver o outro, fazer-se próximo, acolhê-
lo como irmão, reconhecer a sua 
necessidade, tomar medidas: eis a 
prioridade cristã. «Existem periferias 
que estão próximas de nós, no 
centro duma cidade ou na própria 
família. Também há um aspeto da 
abertura universal do amor que 
não é geográfico, mas existencial: 
a capacidade diária de alargar o 
meu círculo, chegar àqueles que 
espontaneamente não sinto como 
parte do meu mundo de interesses, 
embora se encontrem perto de mim» 
(FT 97). Não há tempo a perder! 
Esta urgência também se reflete 
no interior das nossas paróquias, 
nas nossas celebrações litúrgicas. 
Formemos comunidades abertas que 
integram a todos!

“Não deve admitir “Não deve admitir 
aceção de pessoas”aceção de pessoas”

‘Somos todos irmãos!’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Comunidades 
abertas
Não foques o olhar naquilo que os 
outros ou o mundo precisa de fazer 
para ser mais inclusivo e fraterno. 
Foca-te nos teus pensamentos e 
nas tuas ações. Olha o outro como 
«precioso, digno, aprazível e bom […]. 
O amor ao outro por ser quem é 
impele-nos a procurar o melhor 
para a sua vida. Só cultivando esta 
forma de nos relacionarmos é que 
tornaremos possível aquela amizade 
social que não exclui ninguém e a 
fraternidade aberta a todos» (FT 94).



                           uma Igreja SInodal e SamarItana - «Chegou ao pé dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão» (Lc 10, 33)
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Terça, 7 / SeTembro >  19h / moSTeiro 
(no interior da igreja do mosteiro)

Efigénia Gonçalves Nogueira Coelho 
m.c. Confraria de Ns Sra do Ó; 
Florindo Castro Nogueira m.c. 
Confraria de Ns Sra do Ó; Maria 
Alzira Dias Beato m.c. Confraria de 
Ns Sra do Ó

Quarta, 8 / Setembro > 19h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

QuinTa, 9 / SeTembro >  19h / Cap. Sra do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
José Luís Costa Ferreira, pais e sogros 

m.c. esposa e filhas; Maria da Graça 
da Silva m.c. familia; Mariana Cunha 
Guimarães m.c. Aurora Silva; Inês 
Maria Coelho Gonçalves m.c. 
Confraria de Ns Sra do Ó

Sexta, 10 / Setembro > 19h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

SÁbado, 11/SeTembro > 19h/Cap. Sra do Ó
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
Irmãos vivos e falecidos da Confraria 

de Ns Sra do Ó; Manuel Pereira de 
Castro m.c. Confraria de Ns Sra do 
Ó; Manuel da Silva Gonçalves, esposa 
e filhas Teresa e Inês m.c. família; 
Maria Olívia Ferreira Magalhães 
m.c. Confraria de Ns Sra do Rosário; 
Teresa Aurora Coelho da Silva m.c. 
Confraria de Ns Sra do Ó

SÁbado, 11/Setembro> 20h/CaP. Sra da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 35 pessoas)

XXIV DOMINGO DO TEMPO COMUM
domINGo, 5 / Setembro > 9h / P. da Graça

(no interior da igreja ou no adro/parque)

dominGo, 5/SeTembro > 10h30/moSTeiro
(no interior da igreja do mosteiro)

Maria Dias Gomes m.c. filhos; Teresa 
Gomes Menezes m.c. marido; Augusto 
Alves Pinto e Felicidade C. Gonçalves 
m.c. filho Adolfo; Francisco de Sousa, 
esposa e filhos m.c. filha Lucinda; 
Maria Fernandes Dias e marido m.c. 
filho Francisco; Domingos Loureiro 
Gomes m.c. Confraria de Ns Sra 
do Ó; Manuel José Esteves m.c. 
Confraria de Ns Sra do Ó

filhos. Deste modo, apelamos a que 
venha ajudar a catequese! Precisamos 
de si. Precisamos de mais catequistas, do 
que os que tínhamos em anos anteriores, 
por forma a dividir os grupos existentes, 
para que assim seja mais possível 
cumprir as indicações da autoridade 
de saúde, e também a catequese seja de 
uma maior proximidade, de coração a 
coração. Tal só é possível com a ajuda 
de todos e a colaboração mais próxima 
de alguns nesta missão catequética. 
Relembramos que alguns anos de 
catequese começarão já no início de 
setembro os seus encontros. Serão 
informados, mas estejam atentos...!

INSCRIÇÃO PARA O 1º ANO DE CATEQUESE
Estão abertas as inscrições das crianças 

que vão ingressar no primeiro ano de 
catequese (nascidos/as em 2015). A ins-
crição deverá ser feita de forma presen-
cial, no fim da eucaristia de domingo 
(das 10h30), na sacristia, junto de um 
elemento da coordenação, e até ao pró-
ximo dia 12 de setembro. Obrigado.

CRISMA
Brevemente teremos a presença do Sr 

Bispo Auxiliar de Braga, Dom Nuno 
Almeida, nas nossas comunidades, 
para a realização do Sacramento da 
Confirmação/Crisma. Sendo este a 
reafirmação consciente e livre da fé, 
na comunidade, é também chamado 
de Sacramento da Maturidade Cristã. 
É ainda a efusão (acolhimento e reali-
zação) dos dons do Espírito Santo no 
batizado, para que, com corajem e for-
taleza viva, a sua fé em Cristo Jesus. 

Crismar unicamente para se ter auto-
rização para ser padrinho/madrinha, 
é um falsidade. Crismar para abando-
nar a vida cristã, sair da comunidade e 
da igreja, é uma mentira e hipocrisia. 

Os batizados com mais de 18 anos, que 
ainda não fizeram o crisma, e que,  
com reta intenção e sentido de fé,  o 
queiram fazer, poderão inscrever-se, 
até ao próximo dia 12/set., contac-
tando o pároco.

DIA ARQUIDIOCESANO DO CATEQUISTA
O Dia Arquidiocesano do Catequista 

tem lugar no Sameiro, dia 11 de Se-
tembro, sábado, a partir das 14h30. O 
tema deste ano é “Catequese (com)
unidade (com)paixão”.

CaLendÁrio LiTÚrGiCo
8 Set. | SANTO ADRIÃO [PADROEIRO]
8 | Natividade da Virgem Santa Maria [FESTA]
9 | S. Pedro Claver, presbítero
12 | XXIV Domingo do Tempo Comum

LeiToreS
dia 11 e 12 SeTembro [CaPela e moSteIro]

Leitores - a definir

NOVO ANO PASTORAL 2021/2022
Setembro está à porta, e com ele o início 

de um novo ano pastoral que se augura 
intenso, surpreendente, mas, sobretudo, 
sinodal. Dias 9 e 10 de Outubro, sábado 
e domingo, respectivamente, em Roma, 
depois a 17 de Outubro, em cada Igreja 
particular, a Igreja de Deus é convocada 
em Sínodo. Abre-se, assim, solenemente, 
o caminho “Para uma Igreja sinodal: 
comunhão, participação e missão”. Todos 
— leigos, padres, bispos — estamos 
convocados para escutar o Espírito 
Santo, que como o vento “sopra onde 
quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes 
de onde vem nem para onde vai” ( Jo 3, 8).

Ao iniciar o novo ano pastoral, renova-
mos o convite a todos os paroquianos 
de boa vontade que se voluntariem 
para os mais diversos serviços pa-
roquiais. É melhor sermos muitos a 
fazer pouco, do que poucos a fazer 
muito. A comunidade é a “vinha do 
Senhor” onde há trabalho para todos. 
Que ninguém se sinta de fora. 

Os coros, acólitos, leitores, catequistas, 
movimentos apostólicos renovam-se 
a partir do sim de cada batizado ao 
serviço do bem comum da comunidade.

CATEQUESE ... informação e pedido ...
A organização deste novo ano pastoral 

e catequético, que será particularmente 
trabalhoso, requer criatividade, valentia e 
generosidade por parte de todos os bati-
zados, discípulos missionários de Cristo.  

Continuamos a viver em situação pan-
démica, embora acreditamos que mais 
controlada pelas autoridades de sáude. 

Neste momento, é fundamental definir 
uma estratégia, tendo em conta a 
realidade, para o funcionamento dos 
grupos de catequese e organização dos 
catequistas, feita com coragem e audácia.

Para isso, mais do que nunca é necessário 
o empenho, envolvimento e colaboração 
dos pais na educação da fé dos seus 
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