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PERGUNTA 
DA SEMANA

Quantos nomes é 
que tens inscritos 
no teu coração?

A palavra de Deus coloca-nos 
diante do essencial: o imperativo 
do amor. Assim se expressa o maior 
mandamento da Lei: «Amarás o 
Senhor teu Deus com todo o teu 
coração [...]. Amarás o teu próximo 
como a tua mesmo». O exemplo 
vem do próprio Deus, fonte e meta 
do amor: é «misericordioso», está 
sempre próximo do estrangeiro, do 
órfão, da viúva, do pobre... e desafia-
nos à mesma compaixão. Primeiro, 
em grau e não em ordem, o amor 
a Deus: «Eu vos amo, Senhor minha 
força, minha fortaleza, meu refúgio e 
meu libertador» Depois, ser «exemplo 
para todos os crentes» supõe o amor 
aos irmãos: a caridade vem de Deus 
e nunca dele nos afasta. Um só e 
único verbo une e resume ambos os 
mandamentos: amar.

A experiência nuclear na vida de 
cada pessoa é amar e ser amada. 
Deixa marca profunda em quem ama 
e em quem é amado. Reduzir o amor a 
um sentimento é pouco, muito pouco! 
O cristão eleva-o à categoria de 
virtude que procede do próprio Deus 
e contagia todo o mundo. O amor 
ultrapassa o âmbito sentimental: 
também entra no da convicção e 
do compromisso. Claro, quando é 
uma experiência agradável, amar 
é um prazer que satisfaz e ilumina 
interiormente. Mas, se o amor é fonte 
de dor já é bem mais difícil vivê-lo 
como convicção e compromisso. 
Ao promover a cultura da caridade 
como imperativo cristão ficamos 
conscientes de que a caridade dá 
mesmo muito que fazer!

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

A caridade 
dá que fazer!
Somos chamados a ser ‘bons 
samaritanos’. Há de ser esse o nosso 
fazer de cada dia, o nosso estilo 
de vida. Sejamos ativos e criativos, 
generosos e ousados no exercício da 
caridade. Não podemos mais desviar 
o nosso olhar do irmão. «Fomos 
criados para a plenitude, que só se 
alcança no amor. Viver indiferentes 
à dor não é uma opção possível; não 
podemos deixar ninguém caído ‘nas 
margens da vida’» (Encíclica sobre a 
fraternidade e a amizade social, 68).



                           uma Igreja SInodal e SamarItana - «Chegou ao pé dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão» (Lc 10, 33)
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Terça, 27 / OuTubrO >  19h / Cap. Sra dO Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

Quarta, 28 / OutubrO > 19h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

Benedito e esposa m.c. filho Fernando; 
Maria Cândida da Silva Ribeiro e 
família m.c. marido; José Joaquim 
Ribeiro e esposa m.c. filhos; Ac. 
de Graças a Sao Judas Tadeu m.c. 
Madalena

 QuinTa, 29 / OuTubrO >  19h / Cap. Sra dO Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

Sexta, 30 / OutubrO > 19h / P. da Graça 
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

Eucaristia em Memória e Acção de 
Graças a Deus pela vida de Elisa 
Fernandes da Silva (41º aniv. de falecimento)

SÁbadO, 31 / OutubrO > 18h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

Domingos Alves Dias m.c. esposa; 
Aurélio Correia Ferreira m.c. esposa 
e filhos; José Reis Duarte m.c. esposa

SÁbadO, 31 / OuTubrO >  19h / Cap. Sra dO Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS
- DOMINGO XXXI DO TEMPO COMUM -

Solenidade de Todos os Santos 
que estão com Cristo na glória. 

Na mesma celebração festiva, a santa Igreja 
ainda peregrina sobre a terra venera a 

memória daqueles cuja companhia alegra 
os Céus, para que se estimule com o seu 

exemplo, se conforte com a sua protecção e 
com eles receba a coroa do triunfo na visão 

eterna da divina majestade.

dOMINGO, 1 / NOveMbrO > 9h / P.da Graça
(no interior da igreja ou no adro/parque)

José Ferreira Lopes m.c. esposa e filha; 
Francisca Valente Peixoto, marido 
e filhos m.c. filho Narciso; Joaquim 
Dias Correia e filha m.c. família; 
Irmãos vivos e falecidos da Associação 
de Nossa Srª da Cabeça; Narciso 
Gonçalves Martins m.c. esposa; 
Maria Augusta Silva Beato e marido 
m.c. filho; Custódio Alves Dias m.c. 
família; Francisco da Silva m.c. irmã 
Conceição e sobrinhos; Feliciano 
Costa Fernandes e esposa m.c. filhos; 

CEMITÉRIO - avISO da juNta de freGueSIa
Em virtude da evolução da Pandemia, o 

acesso ao Cemitério será condicionado 
nos dias 31 e dia 1. - É obrigatório o 
uso de máscara; - Não é permitida 
a entrada de grupos superiores a 5 
pessoas; - Os arranjos florais devem vir 
prontos de casa; - Cada pessoa apenas 
pode permanecer 20 minutos; - Não é 
permitida a partilha de equipamentos 
e materiais de limpeza;  Lotação 
limitada a 50 pessoas em simultâneo.

Estas regras aplicam-se aos dias 31 de 
Outubro e dia 1 de Novembro.

No entanto face à evolução diária da 
Pandemia, podem ser sujeitas a alterações.

VISITA AO CEMITÉRIO - rOMaGeM e OraçãO
O Arcebispo de Braga pede, na mensa-

gem por ocasião dos Fiéis Defuntos, 
que “o aglomerado de familiares à vol-
ta das sepulturas” seja substituído “pela 
revitalização de coisas já esquecidas” 
e por “novos hábitos que sublinhem 
as verdades em que acreditamos”. D. 
Jorge Ortiga afirma que a circunstân-
cia actual deve ser aproveitada para 
“reflectirmos mais profundamente” e 
refere a redescoberta da família “como 
Igreja doméstica” para falar da oração 
– como da caridade – como uma for-
ma de “revitalizar” a devoção.

O prelado diz que a ligação aos 
entes falecidos “passa pela oração, 
na eucaristia e na vida pessoal e 
familiar, pelas esmolas e por todas 
as experiências de caridade” – mais 
valiosas “que todas as flores, círios ou 
sepulturas ornamentadas”, alertando 
também para as “alminhas” que hoje 
estão abandonadas e que esta é uma 
oportunidade para as recuperar, 
“restituindo o significado que sempre 
tiveram: o convite à oração”.

D. Jorge Ortiga estabelece, na mensa-
gem, o cancelamento das celebrações 
comunitárias nos cemitérios – assim 
como relembra a proibição de pro-
cissões e romagens –, mas pede aos 
sacerdotes que, sem aviso prévio, se 
desloquem aos cemitérios para que, 
“pessoalmente e como pastores das 
comunidades, rezem por todas as 
pessoas falecidas”. Lembra ainda que 
todo o mês de Novembro “deveria ser 
aproveitado para frequentes visitas 
aos cemitérios”.

Laurentiana G. Correia m.c. afilhado 
Manuel Pinto; Miguel da Costa 
Vilaça, pais e sogros; Avelino Moreira 
Costa m.c. filha Celeste; Luís Pereira 
Beato e esposa m.c. filha Madalena; 
Bento Coelho Silva m.c. esposa

dOMinGO, 1 / nOveMbrO > 10h30 / MOSTeirO
(dentro da igreja do mosteiro ou no claustro do cemitério)

Comemoração dos Fiéis deFuntos
A Igreja, Mãe piedosa, depois da sua 
solicitude em celebrar com os devidos 

louvores todos os seus filhos que se alegram 
no Céu, quer interceder diante de Deus 

pelas almas de todos os que nos precederam 
marcados com o sinal da fé e agora dormem 

na esperança da ressurreição, bem como 
por todos os defuntos desde o princípio do 

mundo cuja fé só Deus conhece, a fim de que, 
purificados de toda a mancha do pecado, 

sejam associados aos cidadãos celestes, para 
poderem gozar da visão da felicidade eterna.

SEGUNDA, 2 / NOveMbrO > 9h / P. da Graça
(no interior da igreja ou no adro/parque)

Por todos os fiéis defuntos

SeGunda, 2 / nOveMbrO > 10h30 / MOSTeirO
(dentro da igreja do mosteiro ou no claustro do cemitério)
Por todos os fiéis defuntos

SEGUNDA, 2 / NOveMbrO > 19h / P.da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

Por todos os que falecerem por causa 
da pandemia...

SeGunda, 2 / nOveMbrO > 20h / Cap. Sra dO Ó
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

Por todos os que falecerem por causa 
da pandemia...

CALENDÁRIO LITÚRGICO
27 | B. Gonçalo de Lagos, presbítero
28 | S. Simão e S. Judas, Apóstolos

LeItOreS
dIa 31 / OutubrO [iGreja]

Leitores - a designar
dIa 1 / NOveMbrO [iGreja]

Introdução - Eduarda
1ª Leitura - Glorinha
2ª Leitura - Constantino
Or. Universal - Rosa

dIa 2 / NOveMbrO [iGreja]
Leitores - a designar
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