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‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Serve-se mais, 
quando se 
ama mais!

Jesus Cristo, pela segunda vez, 
anuncia a Paixão: «O Filho do homem 
vai ser entregue às mãos dos homens, 
que vão matá-l’o». Acrescenta um 
ensinamento sobre o serviço: o maior 
é aquele que serve, aquele que ama. 
Ele é o exemplo mais perfeito: por nós, 
fez-se servo para provar que o «justo 
é filho de Deus». Seguindo os seus 
passos, somos convidados a fazer 
o mesmo. Na certeza de que, sejam 
quais forem as ameaças, Deus está 
do nosso lado: «O Senhor sustenta a 
minha vida». Por isso, não cedamos ao 
facilitismo: inveja e cobiças provocam 
más ações. Nós somos chamados a 
acolher a sabedoria que vem de Deus: 
«é pura, pacífica, compreensiva, cheia 
de misericórdia e de boas obras»; 
faz-nos praticar o bem e viver em paz, 
com a graça de Deus.

A misericórdia é o nome de Deus. 
Jesus é o rosto dessa misericórdia; 
nele, torna-se viva e visível. É a fonte 
da identidade cristã. É a trave mestra 
que suporta a vida das comunidades. 
«Não podemos esconder que, ‘se a 
música do Evangelho parar de vibrar 
nas nossas entranhas, perderemos 
a alegria que brota da compaixão, 
a ternura que nasce da confiança 
[...]. Se a música do Evangelho cessar 
de repercutir nas nossas casas, 
nas nossas praças, nos postos de 
trabalho, na política e na economia, 
teremos extinguido a melodia que nos 
desafiava a lutar pela dignidade de 
todo o homem e mulher’. [...] Para nós, 
este manancial de dignidade humana 
e fraternidade está no Evangelho de 
Jesus Cristo» (FT 277).

“Cheia de “Cheia de 
misericórdia”misericórdia”

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

A música do 
Evangelho
A Carta de Tiago oferece-nos uma 
radiografia sobre as causas dos 
conflitos e das divisões entre nós e 
no seio das nossas comunidades: 
a inveja e a cobiça, a rivalidade e a 
desordem, e toda a espécie de más 
ações. Jesus Cristo entrega-nos um 
antídoto claro e direto: «Quem quiser 
ser o primeiro será o último de todos 
e o servo de todos». Juntamente com 
a imagem de uma criança, esta frase 
ilustra ‘a música do Evangelho’, que há 
de vibrar em cada um de nós.



 

 
EUCARISTIAS 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES 
INTENÇÕES DE MISSA. A oferta do estipêndio das intenções 
das missas, deverão passar a ser entregues ao pároco na 
sacristia, deixando de ser recebidas no espaço exterior pelos 
membros do Conselho Económico. 

ESCOLA DE FAMÍLIAS. A Pastoral Familiar retoma a Escola 
de Famílias no dia 26 de Setembro, com a temática: “Filhos... 
não trazem livro de instruções!”. Inscrições devem ser feitas na 
página da paróquia: www.diocese-braga.pt/estesaomamede. 

HORÁRIO DAS MISSAS. Com a passagem da celebração da 
eucaristia para a tarde, nos dias de semana, foi sugerido em 
Conselho Pastoral que a missa, em alguns dias, pudesse ser de 
manhã, uma vez que para alguns é impossível a participação da 
parte da tarde. Assim, a partir de 04 de Outubro, inclusive, as 
eucaristias passarão a ser no seguinte horário: 
- Segundas e feriados civis: 07h30 
- Terça a Sábado: 19h30 
- Domingos e dias santos: 09h00 
Nas novenas e celebrações similares, mantem-se o horário das 
20h30. 

 

 

 

Seg. 20.  19h30 Vasco Rodrigues da Rocha, m.c. Esposa 

Ter. 21.  19h30 João da Mota Gonçalves, m.c. Maria da Conceição 

Fernandes da Cruz; Manuel de Barros Rodrigues, m.c. Maria 

Rodrigues Pereira; Maria Fernandes Rodrigues, m.c. Maria 

Alice Rodrigues Gonçalves; Pedro Miguel da Silva Sousa, 

Teresa da Silva Gomes, m.c. Família 

Qua. 22. 19h30 Joaquim Ferreira de Sousa e Emília Dias (Aniv.), m.c. Filhos 

Qui. 23.  19h30 António Pereira, m.c. Maria de Jesus 

Sex. 24.  19h30 30º Dia Emília Dias, m.c Confraria Santíssimo Sacramento 

Sáb. 25.  19h30 Adelino Antunes Silva e Teresa Dores Mota Gonçalves, 

m.c. Filhos; António Mendes, esposa e filha, m.c. Família; 

David da Silva Pereira, m.c. Teresa Lopes de Sousa e Filhos; 

Francisco Faria de Oliveira, m.c. Ana Maria Veloso de Sousa 

e filhos; Glória Antunes da Cunha, pais e sogros, m.c. José 

Esteves Fernandes; Glória Francisco Branco e Marido, m.c. 

António José Branco Fernandes; Hilário Maia e Filhos, m.c. 

Maria Araújo Martins; Joaquim Carvalho Mota, m.c. Rosa 

Silva Costa e filhos; José da Mota e Esposa (Aniv.), m.c. 

Maria da Conceição de Barros Mota; José Ferreira e Serafim 

Ferreira, m.c. João Fernandes Ferreira; José Vieira 

Fernandes e sogros, m.c. Família; Maria Conceição Gomes, 

m.c. Pessoa Amiga; Maria de Lurdes Rodrigues Rocha, m.c. 

Maria de Fátima Rocha Fernandes; Maria dos Anjos Pereira 

Silva, m.c. Filhos; Maria Helena Alves da Silva, m.c. Gonçalo 

Carvalho 

Dom. 26 09h00 Domingos Rodrigues e Esposa, m.c. Família 

 

Agenda Paroquial 

24.09 
. Encontro 

Crismandos, 21h00 
25.09 

. Primeira 

Comunhão 
26.09 

. Dia do Migrante e 
Refugiado 

01.10 

Dia Internacional da 
Pessoa Idosa 

02.10 
Crisma 

Interparoquial 
05.10 

Dia da Arquidiocese 

07.10 
Oração pela Vida e 

Vocações (S. 
Lázaro) 

10.10 

Adoração ao 
Santíssimo 

15.10 
Formação 

Arquidiocesana para 
zeladores e 

http://www.diocese-braga.pt/pastoralfamilia

