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‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Praticar a 
benevolência: 
«encher a vida 
dos outros com 

coisas belas».

A palavra de Deus convida a acolher 
com benevolência todas as pessoas 
que fazem o bem: «Quem não é contra 
nós é por nós». O Espírito Santo não 
reconhece as barreiras que queremos 
impor aos outros. Como o vento, sopra 
onde quer e ninguém pode ousar 
ser destinatário exclusivo dos seus 
dons: «Quem dera que todo o povo do 
Senhor fosse profeta». E também não 
podemos pensar que temos o direito 
de exigir este ou aquele privilégio 
em função das nossas riquezas 
ou da nossa pertença à Igreja. O 
mais importante, em virtude dos 
ensinamentos divinos que «alegram o 
coração», é atender às necessidades 
dos outros. Não optar por «uma 
vida regalada e libertina», mas por 
uma vida orientada pelo amor, no 
seguimento de Jesus Cristo.

O bem comum e a procura do bem 
do outro produz uma vida saudável e 
abençoada. A benevolência «impele a 
encher a vida dos outros com coisas 
belas, sublimes, edificantes» (FT 112). 
Cultiva a fraternidade, em detrimento 
do foco exagerado no bem-estar 
material. «Voltemos a promover o 
bem, para nós mesmos e para toda a 
humanidade, e assim caminharemos 
juntos para um crescimento genuíno 
e integral. Cada sociedade precisa de 
garantir a transmissão dos valores; 
caso contrário, transmitem-se o 
egoísmo, a violência, a corrupção nas 
suas diversas formas, a indiferença 
e, em última análise, uma vida 
fechada a toda a transcendência 
e entrincheirada nos interesses 
individuais» (FT 113).

“Vida regalada “Vida regalada 
e libertina”e libertina”

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

Benevolência
O que mais importa, em nome da 
profecia da fraternidade, é a abertura 
aos outros, acolher cada pessoa 
como irmã. Umas vezes para sermos 
ajudados, outras para darmos o 
nosso contributo a fim de colmatar as 
necessidades alheias. Assim se mede 
a sinceridade da experiência religiosa. 
Em vez de uma ‘vida regalada e 
libertina’, o cristão busca uma vida 
profética e abençoada. O Mestre, no 
evangelho, concretiza: «Quem vos der 
a beber um copo de água, por serdes 
de Cristo, em verdade vos digo que 
não perderá a sua recompensa».
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Terça, 28 / SeTembro >  19h / moSTeiro 
Manuel José Esteves m.c. Confraria de 

Ns Sra do Ó; Manuel Ribeiro Oliveira 
m.c. Confraria de Ns Sra do Ó; Maria 
Alzira Dias Beato m.c. Confraria de 
Ns Sra do Ó; Maria da Conceição de 
Oliveira Gomes Vieira m.c. Confraria 
de Ns Sr do Ó; Manuel Gonçalves Dias 
m.c. cunhado António e familia; An-
tónio Ferreira Mendes m.c. Confraria 
de Ns Sra do Ó

Quarta, 29 / Setembro > 19h / P. da Graça

QuinTa, 30 / SeTembro >  19h / Cap. Sra do Ó 
Efigénia Gonçalves Nogueira Coelho 

m.c. Confraria de Ns Sra do Ó; 
Felicidade Correia Gonçalves e 
marido m.c. filhos; Maria Rosa Gomes 
da Costa m.c. Confraria de Ns Sra do 
Ó; Teresa Aurora Coelho da Silva m.c. 
Confraria de Ns Sra do Ó

Sexta, 1 / outubro > 19h / P. da Graça

SÁbado, 2/ouTubro > 19h/Cap. Sra do Ó
Domingos José Gomes da Cunha e 

familia m.c. filhos; Rosa de Jesus da 
Silva Gomes m.c. filhos; Associados 
falecidos do Imaculado Coração 
de Maria m.c. devotos do lugar da 
Barrosa (Rosalina Capa); José Gomes 
Soares Magalhães e Maria das Dores 
Dias m.c. esposa e filhos; José Gomes 
Soares de Magalhães m.c. esposa

SÁbado, 2/outubro> 20h/CaP. Sra da Graça

XXVII DOMINGO DO TEMPO COMUM
domINGo, 3 / outubro > 9h / P. da Graça

dominGo, 3 / ouTubro > 10h / moSTeiro
Teresa Gomes Pinto e António José 

Gonçalves Martins m.c. filha; Em 
honra do Imaculado Coração de 
Maria m.c. devotos; José Fernandes 
(Camilo) m.c. família; Manuel Gomes 
Peixoto m.c. filhas; Manuel Joaquim 
Fernandes Coelho m.c. filha Palmira; 
Zacarias Barbosa m.c. filhos; Deolinda 
Cardoso Oliveira m.c. familia; Teodora 
Cardoso Oliveira m.c. familia; Antonio 
Peixoto de Araujo e esposa m.c. filha 
Conceição; Maria Conceição Loureiro 
m.c. Confraria de Ns Sr do Ó

dominGo, 3 / ouTubro > 11h15 / moSTeiro
Celebração da Profissão de Fé, destinada 

aos professandos e famílias

ximidade física. Mantenha-se o uso 
da máscara durante todo o tempo 
de velório, celebração e cemitério, 
dentro dos espaços religiosos e nas 
suas imediações. Quando o funeral 
for celebrado à tarde, poderá ir para a 
capela na manhã desse dia; quando o 
funeral for de manhã, o féretro poderá 
ser colocado na tarde do dia anterior 
(se houver celebração da eucaristia nessa 
tarde anterior, o féretro será colocado no 
fim da eucaristia). Ao fim-de-semana, 
as situações serão ponderadas e combi-
nadas, caso a caso. A hora de abertura 
e de fecho da capela será a combinar 
com a família, sendo que não poderá 
ultrapassar as 22h30.

- A procissão para o cemitério se realiza-
rá em cortejo automóvel até ao cruzeiro, 
caso o falecido/a seja membro de algu-
ma confraria, que esteja presente, e se o 
tempo climatérico o permitir (caso chova 
de forma regular, para já e por prevenção, não 
faremos a procissão a partir do cruzeiro, para 
que se evite apanhar constipações...); caso 
falecido/a não seja irmão/ã de alguma 
confraria, então o cortejo automóvel 
seguirá até à porta do cemitério (seria 
bom que as famílias procurem saber se é ou não 
confrade e atualizar as cotas).

- Retomaremos, sempre que possível e 
se achar propício, as procissões litúrgi-
cas e religiosas, respeitando o razoável 
distaciamento.

- Esperamos retomar a catequese em 
meados de outubro, com todos os 
grupos, em formato presencial. Bre-
vemente daremos mais informações. 

- Os grupos e movimentos paroquiais tam-
bém podem retomar as suas atividades na 
sua dinâmica própria, dentro dos cuida-
dos e prudência referidas (higienização, 
máscara e distanciamento razoável).

- Também poderão retomar a circular 
as Sagradas Famílias/Oratórios, mas 
com todo o cuidado e prudência de 
higienização à passagem de casa em 
casa (ora de quem leva, ora de quem recebe).

REZAR É COMPLICADO? - 4 a 6 de ouT.
Decorrerá nos dias quatro, cinco, seis e 

sete de Outubro com uma pergunta 
como tema: “Rezar é Complicado?”. 
A formação, que já tem inscrições 
abertas em https://rezar.pt/ tem 
lugar no Espaço Vita, mas também 
será possível participar através da 
plataforma Zoom.

LeiToreS
dia 2 / ouTubro [CaPela]

Leitores - a definir
dia 3 / ouTubro [moSteIro]

Introdução - Jorge
1ª Leitura - Miranda
2ª Leitura - Conceição Araújo
Or. Universal - Mariana 

ORIENTAÇÕES PARA O DESCONFINAMENTO PASTORAL
Atingindo o patamar de 85% da po-

pulação vacinada e face à estratégia 
gradual de levantamento de medidas 
de combate à pandemia da doença 
COVID-19, o Governo anunciou 
novas medidas a partir de 1 de outubro.

Contudo, ainda esperamos mais in-
dicações da hierarquia da Igreja em 
Portugal. Até lá, mantemos o que 
nos foi indicado, no passado dia 14 de 
setembro, a saber: 

 “Tendo em conta a situação atual da 
evolução da pandemia, continuare-
mos a realizar as nossas celebrações 
e atividades pastorais com os devidos 
cuidados sanitários e de segurança, 
quanto à higienização, uso de máscaras 
e razoável distanciamento. 

 Recomendamos que, com os devidos 
cuidados e observância das normas, 
sejam dignificadas as exéquias cristãs 
e se realizem as procissões e outras 
atividades pastorais, como a catequese 
e outros encontros.

 De acordo com o evoluir da situação e 
as orientações das autoridades de saúde, 
serão tomadas novas orientações na 
reunião do Conselho Permanente de 
outubro e, sobretudo, na Assembleia 
Plenária de 8-11 de novembro.”

Assim sendo, deixo as seguintes indica-
ções para os funerais e outras situações, 
a começar a partir do dia 1 de outubro:

- Retoma-se a presença habitual dos mor-
domos e confrarias (no caso de irmãos/ir-
mãs) nos funerais (procissão e celebração). 

- A Capela de Ns Sra do Ó poderá, 
ainda por mais algum tempo, ser 
usada como lugar de velório, desde 
que se respeite o espaço sagrado, sem 
barulhos nem afluência de grande 
número de pessoas dentro do espaço, 
e se respeitem as orientações dos 
membros do Conselho Económico 
Paroquial. Evitem-se saudações e 
cumprimentos afetuosos, com pro-
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