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A mesa da bondade está preparada

para todos os que queiram participar
na boda e partilhar a alegria: «a
sala do banquete encheu-se de
convidados». Esta imagem do reino
de Deus como saborosa degustação
é muito sugestiva: «um banquete de
manjares suculentos, um banquete
de vinhos deliciosos». É, de novo, a
comparação com a união amorosa
de Deus com o seu povo. É repetida
profecia da salvação: «a bondade e a
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de Deus?

graça hão de acompanhar-me todos
os dias da minha vida, e habitarei na
casa do Senhor para todo o sempre».
Deus quer ser o nosso conforto
«em todo o tempo e em todas as
circunstâncias». Há apenas um único
requisito: é necessário apresentarse de forma digna, ou seja, estar
revestido da alegria do Evangelho.

“Um banquete”
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).

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

Festa
da caridade
Deus não desiste do banquete. Hoje,
lembremos o escândalo que é deixar
milhões de pessoas fora do banquete
de uma vida humana digna. Se nada
fizermos de pouco, tudo permanecerá
na mesma! São muitas as desculpas
que inventamos para não atender
às necessidades de quem hoje pode
ser o nosso próximo (como sugeriu
Jesus Cristo noutra ocasião com a
parábola do Bom Samaritano). Somos
desafiados à conversão, à ousadia de
viver conforme os critérios de Deus.

TOME NOTA
12 a 18 de outubro

13 | TERÇA-FEIRA
19h15 – Eucaristia, Matriz Nova
21h30 – Conselho Económico, residência paroquial
14 | QUARTA-FEIRA
09h00 – Eucaristia, Matriz Nova
09h45 – 11h – Confissões, Matriz Antiga
21h30 – Pastoral Familiar, residência paroquial
15 | QUINTA-FEIRA
19h15 – Eucaristia, Matriz Nova
16 | SEXTA-FEIRA
09h00 – Eucaristia, Matriz Nova
17 | SÁBADO – Missa vespertina
09h45 – 11h – Confissões, Matriz Antiga
18h00 – Eucaristia, Matriz Nova
18 | DOMINGO – XXIX DO TEMPO COMUM
08h30 – Eucaristia, Matriz Nova
11h15 - 19h15 – Eucaristia, Matriz Nova
MÊS MISSIONÁRIO – MÊS DO ROSÁRIO: o mês de outubro é
dedicado às MISSÕES, e este ano sob o tema “Eis-me aqui.
Envia-me”. No dia 18 celebra-se o Dia Mundial das Missões. Os
ofertórios deste dia revertem a favor das missões. Também,
neste mês, somos chamados a rezar o terço. Rezemos pelas
missões e por uma paróquia mais missionária. Podemos
fazê-lo em família ou em comunidade. Obrigado!
MATRIZ ANTIGA - PEDITÓRIO: este fim-de-semana, dias 10 e
11, os ofertórios revertem a favor das obras da Matriz Antiga.
CONSELHO ECONÓMICO: dia 13, às 21h30, na residência.
PASTORAL FAMILIAR: dia 14, às 21h30, na residência, encontro
interparoquial da Pastoral Familiar.
AGRADECIMENTO – FESTA SANTO ADRIÃO: agradecemos a
todos os tornaram a festa do padroeiro um belo momento de
celebração. Agradecemos sobretudo quem preparou a
Exposição sobre a Festa de Sto. Adrião ao longo do tempo.
Agradecemos os testemunhos partilhados que muito
contribuem para o bem da paróquia. Parabéns a todos.
ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI: o Papa Francisco escreveu uma
nova encíclica, “Todos irmãos”. É um “convite a um amor que
ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço; nele
declara feliz quem ama o outro.” Esta encíclica está à
disposição na sacristia ou no cartório por 6€. Todos
deveríamos ler este tratado de fraternidade.
ANO PASTORAL: iniciamos um novo Ano Pastoral, com um
novo ciclo para a renovação da Igreja. A Arquidiocese tem
como horizonte trabalhar por uma Igreja Sinodal e
Samaritana. Será um triénio dedicado à CARIDADE, tendo por
base o texto de Lc 10, 30-37: o Bom Samaritano. Durante
estes anos desejamos redescobrir a dimensão da caridade
na paróquia para gerar uma cultura da partilha e da

DIA DO DOENTE E IDOSO: este
domingo, dia 11 de outubro, a
missa das 11h15, é dinamizada
pela Conferência Vicentina.
Não será possível termos pre
sentes os nossos idosos e
doentes, no entanto, não deixarem
os de rezar com eles e por
eles. Pedimos que lhes façam che
gar a nossa mensagem de
esperança neste tempo de
algum desespero e até
esquecimento dos mais frágeis
da sociedade.
fraternidade. Vamos trabalhar o aproximar-se, o olhar, o
cuidar e o acompanhar. A frase chave deste ano é: “Onde há
Amor há um olhar!”. Por uma Igreja em saída ao encontro do
irmão mais frágil e necessitado. O objectivo central continua
a ser gerar discípulos missionários e comunidades que, pelo
encontro pessoal com Jesus, assumam uma inadiável
renovação da Igreja.
HORÁRIOS - EUCARISTIA SEMANAL: terça, às 19h15; quarta às
09h; quinta às 19h15 e sexta às 09h. EUCARISTIA DOMINCAL:
sábado, às 18h e Domingo às 8h30, às 11h15 e às 19h15. Devido
à pandemia, os horários e o local das eucaristias estão
condicionados até tempo indeterminado. Pode haver
alterações no futuro, de acordo com o evoluir da pandemia.
ATENDIMENTO DE SECRETARIA: de terça a sexta, das 10h às
12h e das 16h às 19h. ATENDIMENTO DO PÁROCO: terças, das
17h30 às 19h e sextas, das 10h30 às 12h30. Em pandemia,
agendem sempre o atendimento. Outro horário pode ser
marcado por mail. ACOMPANHAMENTO ESPIRITUAL: o
pároco disponibiliza-se para fazer acompanhamento
espiritual a quem o desejar. Para o efeito, devem agendar
com ele. CONFISSÕES: quartas e sábados, das 9h45 às 11h, na
Capela da Misericórdia, Matriz Antiga.
CATEQUESE – MATRÍCULA PARA O PRIMEIRO ANO: no cartório
paroquial, nos horários habituais de atendimento geral. A
RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA dos que frequentaram a
catequese no ano passado é automática. Pede-se aos pais
que junto dos catequistas façam o seu contributo (15€) para
as despesas da catequese.
VISITA AOS DOENTES E IDOSOS: neste momento não nos é
possível fazer a visita aos doentes e idosos. Contudo, se o
doente ou idoso o desejar, para a celebração da Santa Unção
ou para a confissão e comunhão, pedimos que nos informem
para o efeito. A atenção de todos é o benefício da
comunidade. Rezamos com os nossos doentes e idosos e
pedimos-lhes que rezem por nós. Obrigado.
RESTAURO CAPELA STO. ADRIÃO: o retábulo, com as suas
pinturas, assim como a imagem de Sto. Adrião, estão a
degradar-se e a precisar de uma intervenção de restauro e
conservação. Para o efeito temos um orçamento de 4.000€.
Preservar o nosso património é uma obrigação. Apesar das
dificuldades do tempo presente, pretendemos avançar com
esta intervenção. Contamos com a ajuda de todos os
paroquianos. Onde todos ajudam nada custa. Obrigado.
SITE DA PARÓQUIA
visite o site da paróquia:
www.diocese-braga.pt/stoadriaovnf/
ou através deste QRCode.
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