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Sabedoria 2, 12.17-20
Salmo 53 (54)

Tiago 3, 16 – 4, 3
Marcos 9, 30-37

‘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 
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.



— PLANO PASTORAL 2020>2023 — CARIDADE – UMA IGREJA SAMARITANA E S INODAL 

TOME NOTA  

20 a 26 de Setembro
 

 

21 | TERÇA-FEIRA 
19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

22 | QUARTA-FEIRA  
09h00 – Eucaristia, Matriz Nova  

 

23 | QUINTA-FEIRA  
19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

24 | SEXTA-FEIRA  
  09h00 – Eucaristia, Matriz Nova 
  21h30 – Preparação Batismo, Centro Pastoral 
 

25 | SÁBADO   
  11h30 – Baptismo do Afonso, da Mara e da Inês, M. A. 
   16h00 – Apresentação do Livro, Matriz Antiga 
  18H00 – Eucaristia, Matriz Nova 
  21h30 – Apresentação do Alpha 1, Centro Pastoral 

 

26 | XXVI DOMINGO TEMPO COMUM  
  08h30 / 11h15 / 19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 
   
 

PEDITÓRIO DE MÊS - MATRIZ ANTIGA: o ofertório das 
missas para as obras da Matriz Antiga rendeu 
803,40€. Obrigado pela generosidade de tantos! 
 

EUCARISTIAS - HORÁRIOS: os horários das eucaristias 
manter-se-ão como estão até ao fim de Setembro, excepto a 
Eucaristia do Domingo, à tarde, que a partir do dia 19 de 
Setembro, inclusive, volta a ser às 19h15. Pedimos a vossa 
atenção e cuidado. Obrigado.  
 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO SOBRE MONS. JOSÉ FERNANDES 
DA SILVA: no dia 25, às 16h00, na Matriz Antiga, o Professor 
Rui Mesquita apresenta o seu livro sobre a obra do 
Monsenhor José Fernandes da Silva, intitulado: "Monsenhor 
José Fernandes da Silva SACERDOTE e MÚSICO (1936-2003)". 
Tendo sido nosso pároco e um dos expoentes da música 
litúrgica portuguesa, não podemos deixar de participar.  
 

APRESENTAÇÃO DO ALPHA#1 STO. ADRIÃO VNF: no dia 25, às 
21h00, no Centro Pastoral, será apresentado o Alpha#1 Sto. 
Adrião VNF.  
 

VISITA AOS DOENTES E IDOSOS: nos dias 28 e 30 visitaremos 
os doentes e idosos da comunidade. Pedimos às famílias que 
fomentem este encontro entre o sacerdote/pároco e os seus 
entes queridos para que os mesmos não fiquem privados dos 
sacramentos nem da comunhão da comunidade. 
 

ASSEMBLEIA DOS MOVIMENTOS PAROQUIAIS: dia 6 de 
outubro, no Centro Pastoral, haverá assembleia paroquial 
para todos os elementos dos movimentos paroquiais.  
 

SACRAMENTO DO CRISMA: no dia 10 de outubro, às 16h, na 
Matriz Nova, o Sr. D. Nuno Almeida, Bispo auxiliar da nossa 
Arquidiocese, administrará o sacramento do Crisma ou 
Confirmação aos jovens que frequentaram o décimo ano de 

catequese nos anos pastorais 2019/2020 e 2020/2021. Estes 
terão nos dias 25 de setembro e 2 de outubro um encontro 
de preparação. E no dia 8 de outubro, às 21h15, na Matriz 
Nova, um ensaio para a celebração. Pedimos a presença de 
todos na preparação e no ensaio. 
 

FESTA DE SANTO ADRIÃO – PADROEIRO DA PARÓQUIA: no fim 
de semana 2 e 3 de Outubro, celebraremos o nosso 
padroeiro. Guardemos este fim de semana para participar 
ativa e criativamente nesta celebração em comunidade. 
 

MATRÍCULA PARA O PRIMEIRO ANO DE CATEQUESE: as 
matrículas das crianças que vão ingressar no primeiro ano 
serão feitas no cartório paroquial, nos horários habituais de 
atendimento geral. Para inscrever-se na catequese as 
famílias devem estar inscritas na paróquia. Obrigado.  
 

MOVIMENTOS PAROQUIAIS - NOVO ANO PASTORAL: sem 
deixar de agradecer todo o empenho e participação no ano 
pastoral transato, ainda muito atípico, devido à pandemia, 
venho desde já desafiar os delegados dos movimentos a 
começarem a pensar no novo ano pastoral. Já foi enviado 
mail o programa pastoral arquidiocesano. Que o mesmo seja 
partilhado com todos os elementos dos movimentos e 
grupos de apostolado. Daremos início ao segundo ano 
dedicado à CARIDADE, como manifestação do rosto de Deus 
que anunciamos e concretização vital no relacionamento 
com as pessoas e sociedade. Será ela a determinar as 
nossas ações pastorais, este ano sob a palavra CUIDAR. Não 
deixaremos de ser Igreja que sai em missão com alegria, 
para multiplicar a esperança. Empenhemo-nos neste semear 
e multiplicar a esperança em todos, através da caridade.  
 

CURSO ALPHA 
Há muito que falamos na renovação inadiável da nosso comunidade paroquial. Apoiados na exortação apostólica Evangelium Gaudium do Papa Francisco e nos sucessivos programas pastorais da arquidiocese, apresentamos o Curso Alpha como ferramenta de primeira evangelização, primeiro anúncio.  - O QUE É O ALPHA? Todos têm questões. Acreditamos que todos devem ter a oportunidade de explorar a fé Cristã, colocar questões e partilhar a sua opinião. No Alpha estão as grandes questões sobre a Fé e são apresentados os fundamentos do Cristianismo, colocando questões como: Quem é Jesus? Como ter certeza da minha fé? Rezar, porquê e como? ou Como é que Deus nos conduz? - COMO ACONTECE O ALPHA? Alpha é um ponto de encontro, com uma série de sessões que exploram a Fé Cristã, habitualmente durante 11 semanas. Cada tema aborda uma questão diferente sobre Fé e é projetado para suscitar diálogo. O Alpha é feito em todo o mundo e todos são bem vindos. É realizado em cafés, igrejas, universidades, etc... Não há dois Alphas iguais, mas todos têm algo em comum: um tema e uma boa conversa. Não é exclusivo. Todos podem participar.  

- GOSTARIAS DE FAZER PARTE DO NOSSO PRIMEIRO ALPHA!? À saída da igreja, procura os elementos da equipa de acolhimento e inscreve-te. Será uma aventura que não mais te esquecerás. - QUANDO COMEÇA O PRIEMIRO ALPHA!? Iniciamos o primeiro Alpha no dia 25, sábado, com a sessão de apresentação. Depois, decorrerá todos os sábados, até ao dia 11 de Dezembro.  


