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VIGÉSIMO NONO

Isaías 45
Salmo 95 (96)

1Tessalonicenses 1, 1-5b
Mateus 22, 15-21

PERGUNTA 
DA SEMANA

Quando é que 
fizeste uma boa 
ação que tenha 
transformado a 
vida de alguém?

A história está nas mãos de Deus. 
Interpretada à luz da fé, a nossa 
história pessoal e coletiva recebe 
o seu verdadeiro significado. 
Qualquer acontecimento pode ser 
oportunidade para reconhecer a 
presença e ação de Deus: «Eu sou o 
Senhor». As coisas que têm a imagem 
e inscrição de César pertencem a 
César. «De quem é esta imagem e 
esta inscrição?». Ora, o ser humano 
contém a imagem e a inscrição 
divina: pertencemos a Deus. Só ele «é 
grande e digno de louvor». Só Deus 
merece o nosso cântico de ação de 
graças e a dedicação da nossa vida. 
Guiados pelo Espírito Santo, tendes a 
missão de realizar «obras poderosas» 
que manifestem «a atividade da 
vossa fé, o esforço da vossa caridade 
e a firmeza da vossa esperança».

A caridade é o sinal mais eloquente 
da nossa ‘imagem’ e ‘inscrição’ divina. 
Para nós, não é mera filantropia ou 
assistencialismo, ter um bom coração. 
É o nosso vínculo ao amor divino que 
nos impele, até exige, a realizar todas 
as obras de misericórdia. Por isso, 
podemos dizer que todos os nossos 
atos de bondade são a nossa melhor 
resposta diante da revelação do amor 
de Deus. O testemunho da nossa fé, a 
manifestação ativa da nossa adesão 
a Jesus Cristo, torna-se visível no 
‘esforço’ da nossa caridade. O amor 
é o rosto da nossa fé e o sustento da 
nossa esperança. O nosso programa 
de vida só pode ser este: um coração 
que «vê onde há necessidade de 
amor, e atua em consequência» 
(Bento XVI).

“O esforço “O esforço 
da vossa caridade”da vossa caridade”

‘Onde há amor há um olhar’, 
em laboratoriodafe.pt

Coração 
que vê e atua
Este ano pastoral, sob o lema da 
caridade, agora com a mais recente 
Carta Encíclica do Papa Francisco 
sobre a fraternidade e a amizade 
social, dá-nos pistas para o ‘esforço’ 
da nossa caridade, a partir da 
parábola do bom samaritano (cf. 
Lucas 10, 25-37). O samaritano viu 
naquele homem um irmão e agiu 
em conformidade. A única opção 
cristã é ver (a situação concreta da 
realidade) e agir (segundo os valores 
do Evangelho).
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Terça, 20 / OuTubrO >  19h / Cap. Sra dO Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

Quarta, 21 / OutubrO > 19h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

Joaquina Ferreira Mota m.c. família; 
Carlos Alberto Calheiros Pereira 
Oliveira m.c. esposa; Felicidade 
Magalhães Ferreira e marido m.c. 
filha; Maria Cândida S. Ribeiro e 
família m.c. marido; Maria Gonçalves 
Dias, marido e filho João m.c. filho 
Manuel

 QuinTa, 22 / OuTubrO >  19h / Cap. Sra dO Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

Sexta, 23/OutubrO > 19h/CaP. Sra da Graça 
(no interior da capela, limitado a cerca de 30 pessoas)

As intenções serão pelos últimos i rmãos/ãs fa-
lecidos/as, da Confraria de Ns Sra da Graça, 
e que faleceram no tempo da pandemia.

SÁbadO, 24/OutubrO > 18h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

Abílio Rocha e Clotilde Loureiro m.c. 
filha Deolinda; Domingos José dos 
Santos Alves m.c. esposa; António 
Dias Correia, pais e sogros m.c. esposa; 
Maria Amélia Dias Coelho Araújo 
m.c. família

SÁbadO, 24 / OuTubrO >  19h / Cap. Sra dO Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM
dOMINGO, 25 / OutubrO > 9h / P.da Graça

(no interior da igreja ou no adro/parque)
Custódio Silva Oliveira m.c. esposa; 

Rosa Martins Ferreira m.c. filho; 
Domingos Jessé Ferreira da Silva m.c. 
família; Conceição Macedo Matos, 
marido e filha Cândida m.c. filha 
Alda; Narciso Gonçalves Martins 
m.c. filho José; Maria do Sameiro 
Fernandes Gomes, pais e sogros 
m.c. marido e filhos; Domingos José 
Ferreira da Silva e tias m.c. família; 
Joaquina Gomes da Costa e Francisco 
Fernandes da Costa m.c. família; Rosa 
dos Reis, marido e irmã m.c. filha 
Maria dos Anjos; Manuel Gomes 
Araújo m.c. esposa

dOMinGO, 25 / OuTubrO > 10h30 / MOSTeirO
(dentro da igreja do mosteiro ou no claustro do cemitério)

perança e fortalece a caridade. Somos 
comunidade. Vivemos em e para a co-
munidade, que se reúne à volta do altar.

Para já, a eucaristia ao sábado será às 
18h (poderá o horário ser ajustado com a 
dinâmica da catequese) e ao domingo 
será às 9h, ambas na Igreja Paroquial. 

Na capela de Ns Sra da Graça man-
tém-se na 6ª feira, às 19h. 

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES [18/OuT.]
A Igreja celebra este Domingo, 18 de 

Outubro o Dia Mundial das Missões. 
“Eis-me aqui, envia-me” (Is 6, 8), é o 
tema escolhido pelo Papa Francisco 
para assinalar o Dia Mundial das 
Missões. Criado em 1926 pelo Papa 
Pio XI, o Dia Mundial das Missões 
comemora-se no terceiro domingo 
de outubro. Com este dia de oração e 
de evangelização dos povos deseja-se 
incentivar a cooperação missionária 
pelo mundo e agradecer o contribu-
to dos missionários na construção de 
um mundo melhor.

CATEQUESE... reuNIõeS COM OS PaIS
Convocam-se os Pais (e apenas um deles) 

das crianças e adolescentes, dos anos 
abaixo designados e já inscritos para 
este novo ano catequético (2020/2021), 
para participar numa reunião com o 
Pároco e a Coordenação de Catequese.  
Se já participou em alguma destas reuniões 
de pais, não precisa de voltar a vir. Será:

- 4 fª (21), às 21h15, para o atual 3º ano
- 6ª fª (23), às 21h15, para o atual 6º ano
- sábado (24) às 17h para o atual 10º ano.
Obrigatório o uso de máscara! Obrigado.

CATEQUESE... avISO aOS PaIS e CateQuIzaNdOS
É obrigatória a inscrição /

reinscrição de todos os que querem 
frequentar a catequese. Deverá faze-
lo, preferencialmente, enviando para 
o email, catequese.padimdagraca@
gmail.com, os seguintes dados: nome 
completo da criança/adolescente; data de 
nascimento; telemóvel do pai/mãe ou outro 
contacto; e indicação do ano de catequese 
que frequentou no último ano pastoral. 

Os que fazem a inscrição pela primeira 
vez nesta paróquia (para o primeiro ano ou 
outro ano), deverão fazê-la presencial-
mente no fim da eucaristia de domin-
go (das 9h), na residência paroquial, 
junto de um elemento da coordenação.

CALENDÁRIO LITÚRGICO
19 | S. Paulo da Cruz, presbítero
22 | S. Martinho de Dume, bispo 

[solenidade]; S. João Paulo II, papa
23 | S. João de Capistrano, presbítero
24 | S. António Maria Claret, bispo

LeItOreS
dIa 24 / OutubrO [iGreja]

Leitores - a designar
dIa 25 / OutubrO [iGreja]

Introdução - Sameiro
1ª Leitura - Sónia
2ª Leitura - Manuel
Or. Universal - Cila

hOrÁrIOS daS euCarIStIaS - fiM-de-SeMana
Estamos no outono e com ele mais 

vento/frio e a instabilidade climatéri-
ca. São factores suficientes para com-
preendermos que temos de encontrar 
outras opções (de espaços e horários) para 
as nossas celebrações comunitárias.

Vamos também vendo pelas notícias 
que o número de casos aumenta ex-
ponencialmente. Temos de ser mais 
prudentes e sensatos, sem perder o es-
sencial para a nossa vida cristã, a Eu-
caristia. Deste modo, e porque tenho 
de servir e pensar nas duas comuni-
dades paroquiais a mim confiadas, a 
partir do próximo fim-de-semana 
haverá duas eucaristias ao fim-de-
-semana na Igreja Paroquial (o espaço 
que neste momento temos disponível com 
maior dimensão). Para já mantemos o 
mesmo critério: sempre que o tempo 
permitir, a eucaristia será ao ar livre, 
no parque de estacionamento. 

Pedimos às pessoas que se dividam pe-
los horários disponíveis nas duas pa-
róquias. Enquanto perdurar esta pan-
demia, procurem participar apenas 
numa eucaristia ao fim-de-semana. 
E, se não conseguir lugar disponível 
dentro da igreja nos horários pro-
postos, participe ao menos uma vez 
durante a semana, e ofereça-a como 
intenção do Domingo. Estamos em 
tempos excecionais, mas que isso 
não nos leve ao descuido, à preguiça 
(usando como argumento o medo), e 
ao desleixo da vida sacramental, espe-
cialmente a Eucaristia.

A oração é necessária para que a fé cres-
ça e a Eucaristia é a fonte e cume da 
nossa vida cristã, alimenta a nossa es-
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