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ANO B

DOMINGO

VIGÉSIMO NONO
Isaías 53, 10-11

Salmo 32 (33)

Hebreus 4, 14-16

Marcos 10, 35-45

‘EXERCÍCIO’
DA SEMANA
Onde há

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 revelalhes 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

amor nascem

de todos». Carregando sobre si as

as feridas das

a conhecer a misericórdia divina,

gestos: cuidar

comunidades.

nossas ‘feridas’, Jesus Cristo dá-nos
faz-nos participantes dos bens
preparados «para os que esperam
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na sua bondade».

“Servir
e dar a vida”
A renovação (eclesial) é inadiável.

Não se faz por decreto ou magia, de
um momento para o outro. No seio

‘Onde há amor nascem gestos’,
‘série’ em laboratoriodafe.pt

«pensar e agir» em comunidade,

Acolher

assumir o compromisso do

O projeto de Jesus Cristo consiste em

acolhimento mútuo e de proximidade

construir uma comunidade de irmãs

para com os outros. Somos chamados

e irmãos, dispostos a acolher a todos,

a servir como colaboradores, não

a levantar e a cuidar dos ‘caídos’

adversários, muito menos inimigos.

deste mundo. Deixemos de lado o

São diversas as feridas, divisões

nosso orgulho, o nosso egoísmo, o

e os conflitos, que podem ser

nosso desejo de ser os mais ricos e

letais: anonimato, insensibilidade,

poderosos, a ambição desordenada

prioridades trocadas, falta de

em ser os maiores e os mais famosos,

comunicação e transparência,

segundo os critérios da sociedade

projetos falhados, feridas pessoais. A

e do mundo. Ousemos ser como o

partir de um exame de consciência,

Mestre. Olhemos os nossos grupos e a

tenhamos a coragem de cuidar as

nossa comunidade (paroquial): O que

feridas da comunidade. Onde há

é que podemos mudar para viver a

amor nascem gestos: acolher!

proposta de Jesus Cristo?

dos grupos paroquiais, é urgente

Seg. 18

07h30 Manuel Rodrigues e Esposa, m.c. Filha Ana Fernandes Rodrigues

Ter. 19

19h30 Joaquim Gomes Gonçalves, m.c. Família

Qua. 20 19h30 Jorge Cunha Mota, Pais e Sogros, m.c. Augusta de Sousa e Silva
Qui. 21

19h30 Pedro Miguel da Silva Sousa e Teresa da Silva Gomes (Aniv.), m.c.
Família

Deve privilegiar-se a marcação individual, através de
contacto telefónico.

ATENDIMENTO SEMANAL

Sex. 22

Agenda Paroquial
21.10
. ORAÇÃO
(Interparoquial)
22.10
. Formação Catequistas
23.10
. Inscrições Catequese
. Formação Rise Up
. Dia JMJ Jovens
24.10
. Ofertório Missões
. Profissão de Fé
28.10
. São Simão
30.10
. Formação Catequistas
. Promessas CNE
01.11
. Visita ao Cemitério
05.11
. Reunião de Piedade
. Formação Catequistas
. Oração pela Vida e
Vocações
06.11
. Preparação Baptismos
15H
07.11
. Ofertório Seminários
Diocesanos
12.11
. Formação Catequistas
. Formação Inicial MEC
13.11

19h30 30º Dia Maria Glória Branco Fernandes, m.c. Confraria Santíssimo
Sacramento

Sáb. 23

19h30 Padre Abílio Gomes Correia, m.c. Francisco Almeida; António
Araújo Martins, m.c. Palmira Cunha Mota; António da Silva
Gonçalves, m.c. Maria Alice Rodrigues Gonçalves; António
Rodrigues, m.c. Maria dos Anjos da Costa Ribeiro; Hilario Maia e
Filhos, m.c. Maria Araújo Martins; Joaquim Gomes Gonçalves e
irmãos, m.c. José Manuel Fernandes Rodrigues, esposa e filhos; José
de Sousa Fernandes e Esposa, m.c. Laurinda marido e filhos; Maria
Lurdes Rodrigues Rocha, m.c. António da Rocha Fernandes; João da
Mota Gonçalves (Aniv.), m.c. Maria da Conceição Fernandes da Cruz

Dom. 24 09h00 Maria Conceição Gomes, m.c. Pessoa Amiga

ENCONTRO PASTORAL INTERPAROQUIAL. No dia 13 de novembro teremos o 1º
Encontro Pastoral Interparoquial. Esta atividade pretende ser um momento de
formação pastoral e de partilha de experiências entre comunidades. Convido, por isso,
os membros de todos os grupos e movimentos paroquiais a participarem, inscrevendose junto do responsável do seu grupo. O encontro inicia pelas 09h30 em Este São
Mamede e termina pelas 16h00 em Gualtar.
ENCONTRO COM DEUS. Como actividade interparoquial, também, teremos
mensalmente a iniciativa “ENCONTRO COM DEUS”, com propostas alternadas de
tempos de oração e de reflexão de temas sobre a fé e a vida da Igreja. O 1º encontro
será já no dia 21 de outubro, ás 21h15, na Igreja Nova de Gualtar, e será um tempo de
oração. O 2º encontro será a 25 de novembro em São Mamede.
CATEQUESE. As inscrições para frequentar o primeiro ano, ou outro ano da Catequese,
mas pela primeira vez na nossa paróquia, decorrerão presencialmente nos dias 16 e 23
de outubro, a partir das 18h00 no Salão Paroquial.
CRISMA ADULTOS. Iniciaremos, em breve, os encontros de preparação para a
celebração do Sacramento do Crisma, para pessoas adultas (> 21 anos). As inscrições
podem ser feitas pessoalmente com o pároco ou aquando das inscrições da Catequese.
MISSÕES. No dia 24 de outubro a Igreja celebra, em todo o mundo, o Dia Mundial das
Missões. Aliás, todo este o mês tem este sentido missionário. Com esta celebração,
tomamos consciência do imperativo de anunciar o Evangelho a todos os povos, e
agradecemos a dedicação de todas as pessoas que se entregam á Missão. Os ofertórios
das eucaristias desse dia estão consignados às Missões.

