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VIGÉSIMO SÉTIMO

Isaías 5, 1-7
Salmo 79 (80)

Filipenses 4, 6-9
Mateus 21, 33-43

PERGUNTA 
DA SEMANA

O que é que 
significa, na tua 

vida, a conversão 
ao amor?

A vinha continua a ilustrar a 
maravilhosa história testemunhada 
em toda a Escritura. «Um cântico de 
amor» descreve a relação de Deus 
com o povo, como a de um dedicado 
vinhateiro com a sua vinha: «lavrou-a 
e limpou-a das pedras, plantou-a de 
cepas escolhidas». O desejo divino de 
a todos salvar une-se à conversão 
do coração: «fazei-nos voltar, iluminai 
o vosso rosto e seremos salvos». A 
realidade, porém, também mostra 
os ‘agraços’ do egoísmo: «Este é o 
herdeiro; matemo-lo e ficaremos com 
a sua herança». Então, para refazer 
o caminho da salvação, Jesus Cristo 
dá a sua vida na cruz. Pelo sangue 
derramado, obtém para nós «a paz 
de Deus, que está acima de toda a 
inteligência», pela qual podemos dar 
contínuas ações de graças.

Somos envolvidos pelo amor mais 
forte do que a morte, o amor da 
ressurreição. É por nós que Jesus 
Cristo oferece a vida. Diz um adágio 
que «amor com amor se paga». Que 
a nossa ‘paga’ ao amor divino seja 
uma vida de conversão pessoal e 
comunitária. Precisamos de apostar 
numa cultura da caridade que seja 
mais do que uma circunstância, que 
vá para além de uma assistência 
ocasional. A caridade está no centro 
da mensagem cristã. Acreditamos 
em Deus que nos olha com amor, 
que perdoa, que permanece fiel ao 
seu povo, apesar de todas as nossas 
infidelidades e fugas. Deus, que é 
amor, sustenta a nossa vida: a relação 
pessoal de amizade com ele e a 
fraternidade com os irmãos.

“Um cântico “Um cântico 
  de amor”  de amor”

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

Amor com 
amor se paga
A caridade reclama a nossa atenção, 
neste novo ano pastoral. O objetivo 
é «viver intensamente a caridade 
para oferecer um rosto sinodal e 
samaritano à Igreja». Ao pensar na 
minha vida, pode ser que se encham 
os olhos de lágrimas e o coração se 
aperte de angústia. São muitas as 
vezes em que me esqueço dos frutos 
do amor. Mas, hoje, também posso 
abrir os olhos e o coração às razões 
da esperança: Deus ama-me e quer-
me feliz na prática da caridade. 



                           uma Igreja SInodal e SamarItana - «Chegou ao pé dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão» (Lc 10, 33)
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Celebrar Recordar Viver

 A VidA 
d
nA GrAçA

ContaCtos e Informações: 
Padre Francisco Marcelino Monteiro Esteves | 964 434 453 | email: padimdagraca@arquidiocese-braga.pt  

 app: Kyrios ChMS (iPhone e Android) |site: http://www.arquidiocese-braga.pt/paroquiadepadimdagraca/

Quarta, 7 / OutubrO > 19h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

 Quinta, 8 / OutubrO >  19h / Cap. Sra dO Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM
dOMINGO, 11 / OutubrO > 9h / P.da Graça

(no adro e parque de estacionamento)
Adelino Pinto Correia, pais e sogros m.c. 

esposa; Isabel Reis Gomes m.c. irmã 
Celeste; Joaquim Gomes Correia e Pais 
m.c. irmão Justino; Camilo Fernandes 
Gomes m.c. esposa; José Ferreira 
Lopes m.c. esposa e filhos; Domingos 
Rodrigues Ribeiro m.c. família; Maria 
Pinheiro Gonçalves e marido m.c. 
filha Graça; Maria Amélia Fernandes e 
marido m.c. filho António; Maria Isabel 
Reis Gomes m.c. mãe; Ac. de Graças 
a São Bento m.c. Joaquina Correia; 
Maria de Jesus Silva Graça m.c. marido 
e filhos; António Valente Peixoto m.c. 
esposa; Maria Isabel Reis Gomes m.c. 
marido e filhos; Francisco da Silva m.c. 
irmã Conceição e sobrinhos

dOMinGO, 11 / OutubrO > 10h30 / MOSteirO
(dentro da igreja do mosteiro ou no claustro do cemitério)

CALENDÁRIO LITÚRGICO
5 | Santa Faustina Kowalska 
7 | Nossa Senhora do Rosário

LEItOrES
dIa 11 / OutubrO [iGreja]

Leitores - Jovens

NOVO ANO PASTORAL 2020-2021
O calendário da nossa igreja diocesana 

determina que no dia 5 de Outubro 
celebremos o Dia da Arquidiocese. 
Escolheu-se este dia por estarmos no 
início do ano pastoral. 

Pode ler/ouvir a mensagem do Sr 
Arcebispo, Vamos ser responsáveis pelos 
outros, na página da Arquidiocese, em: 
http://www.arquidiocese-braga.pt/
noticia/1/26045

ESCOLA DE FAMÍLIAS EStá dE vOLta
Neste Ano Pastoral 2020/2021, o 

Departamento Arquidiocesano da 
Pastoral Familiar vai continuar com a 
ESCOLA DE FAMÍLIAS, em en-
contros presenciais ou na forma de “te-
lescola”.  Nestes tempos conturbados 

Catequistas, tendo em conta a nossa 
região e o momento que vivemos.

Para isso, mais do que nunca é necessário 
o empenho, envolvimento e colaboração 
dos pais na educação da fé dos seus 
filhos. Deste modo, apelamos a que 
venha ajudar a catequese! Precisamos de 
si. Precisamos do dobro de catequistas 
que tínhamos no ano anterior, por 
forma a dividir os grupos existentes, 
para que assim seja mais possível 
cumprir as indicações da autoridade de 
saúde. E tal só é possível com a ajuda de 
todos e a colaboração mais próxima de 
alguns nesta missão catequética.

No planeamento de qualquer ano 
catequético prevê-se ainda a inscrição 
ou reinscrição das crianças/adolescentes 
na catequese. Neste ano atípico, requer-
se ainda mais esta necessidade de se 
fazer a (re)inscrição na catequese. 
Deste modo, 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 
presencialmente no fim da eucaristia 
de domingo (das 9h), na residência 
paroquial, junto de um elemento da 
coordenação de catequese.

Através do email queremos chegar mais 
próximo das famílias, com informa-
ções concretas e em constante atuali-
zação, possibilitando ainda o envio de 
materiais para uma possível catequese 
familiar, e, assim, mantemos também 
uma comunicação permanente e tran-
quilizadora, que fomenta a partilha de 
informação e transmite segurança nas 
decisões tomadas.

Cientes de que Deus não nos abando-
na, procuremos viver a catequese com 
alegria evangelizadora, com confiança 
no Senhor, com esperança no valor da 
cooperação entre as pessoas e com um 
sentido sempre renovado de caridade. O 
essencial é que vivamos cada encontro de 
catequese, seja qual for o seu formato, na 
Alegria do Encontro com Jesus Cristo!

e incertos, apercebemo-nos de como 
a Família é um porto de abrigo, um 
alicerce fundamental… Mas estamos, 
de facto, a viver um tempo de desafios, 
nem sempre fáceis de vencer! O tele-
trabalho, a aprendizagem à distância, 
o confinamento, as reuniões virtuais, 
vieram trazer novas rotinas, novas 
formas de relacionamento… Como 
construir saudáveis equilíbrios? 

A Escola de Famílias vai ajudar! Serão 
quatro temas (ao domingo à tarde, 
15h30 às 17h30) que irão focar a vida 
de casal, as redes sociais, o impacto da 
pandemia e o cultivo da esperança na 
vida familiar. A inscrição é obrigatória 
e pode fazê-la através deste formulário 
que encontra neste link: https://
forms.gle/zaKzbTV8UeY3sA6d6

A primeira sessão é já no próximo 
Domingo, dia 11 de Outubro, e aborda 
a questão da “Família e a Escola Online”.

CATEQUESE... avISO aOS PaIS E catEQuIzaNdOS
Este ano é atípico e traz mais algumas 
dificuldades. A Igreja portuguesa procu-
rou dar resposta, através da publicação 
do documento Orientações para cate-
quese em tempos de pandemia, com o 
objetivo de ajudar as paróquias na tarefa 
de planear e coordenar a ação catequéti-
ca nesta realidade que vivemos. 
Estejamos cientes que a sensatez é um 

bem valioso, por isso é fundamental 
conhecer, atualizar e respeitar integral-
mente as orientações das autoridades 
de saúde e prevendo um plano de 
contingência conhecido por todos.

Na tarefa de planeamento, o primeiro 
passo será avaliar o impacto que o 
estado de pandemia trouxe para comu-
nidade em geral, e para a catequese, em 
particular. Vivemos um afastamento 
forçado e repentino. É natural que, na 
situação atual, sintamos dificuldades na 
reaproximação, mas com um trabalho 
em conjunto de todos os intervenien-
tes, lentamente se ultrapassarão. 

A organização deste ano catequético, que 
será particularmente trabalhoso, requer 
criatividade, valentia e generosidade por 
parte dos catequistas. Que estes sejam 
capazes de motivar outros a exercer este 
ministério ou ajudar noutras tarefas 
complementares e necessárias. 

Desde já é fundamental definir uma 
estratégia para o funcionamento dos 
grupos de Catequese e organização dos 
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