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‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Viver o «Tempo 
da Criação»

— bit.ly/Criacao22

A desonestidade dos ricos, 
denunciada pelo profeta Amós, há 
de levá-los ao infortúnio: «Ai daqueles 
que vivem comodamente [...]. Acabará 
esse bando de voluptuosos». É 
também a perspetiva de Jesus Cristo, 
ao chamar a atenção para o pobre 
que jaz à nossa porta. Em diálogo 
com os fariseus, recorre a nova 
parábola: «Havia um homem rico [...]. 
Um pobre, chamado Lázaro, jazia junto 
do seu portão, coberto de chagas». 
A conclusão – o rico condenado e o 
pobre salvo por Deus – é um convite à 
conversão. Trata-se de amar a Deus 
e aos irmãos. O discípulo «pratica a 
justiça e a piedade, a fé e a caridade, 
a perseverança e a mansidão». O 
discípulo dá «pão aos que têm fome e 
a liberdade aos cativos». Assim faz da 
vida um hino de louvor a Deus.

Ser discípulo é praticar a justiça 
e a piedade, a fé e a caridade, a 
perseverança e a mansidão. É das 
atitudes mais importantes que, como 
discípulos, temos para oferecer ao 
nosso tempo. Ser discípulo é contribuir 
para «um cristianismo de mansidão: 
mansidão como plena maturidade, 
mansidão como condição de 
autêntica potência de vida, mansidão 
como disponibilidade para estarmos 
juntos». Em nada tem que ver com 
permissividade ou falsa bonomia. 
Ser manso é ter a capacidade 
de antecipar um futuro melhor, é 
descobrir a presença poderosa do 
bem para lá de qualquer prepotência 
do mal. Inaugura um modo diferente 
de habitar o mundo e de se relacionar 
com as outras pessoas.

“A perseverança “A perseverança 
e a mansidão”e a mansidão”

Ser discípulo, ‘série’ 
em laboratoriodafe.pt

Ser discípulo, essa relação vital com o 
Mestre, implica a prática das virtudes. 
«Tu, homem de Deus, pratica a 
justiça e a piedade, a fé e a caridade, 
a perseverança e a mansidão». 
Somos chamados à vida eterna! A 
indiferença em relação aos pobres ou 
aos que vagueiam por uma qualquer 
periferia, social e/ou existencial, 
não nos identifica como discípulos, 
contraria a relação vital com o Mestre, 
afasta-nos de uma vida tranquila e 
pacífica (cf. ‘episódios’ anteriores). Ser 
discípulo, mais do que dar esmola, é 
fazer o que nos compete para ajudar 
o pobre a sair da situação em que se 
encontra, para uma vida digna.
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CATEQUESE [2022/2023]
Brevemente inicaremos a catequese. 

No entanto, ainda não sabemos se 
conseguiremos iniciar com todos os 
anos. Tal facto acontece porque não 
há um catequista para cada ano. Há 
mesmo alguns anos que precisam de 
ser dividos em grupos mais pequenos, 
devido ao número ou às dificuldades 
de comportamento que certos grupos 
têm. Neste sentido, apelamos mais 
uma vez há disponibilidade de mais 
pessoas para esta dimensão da pastoral, 
o Ministério do Anúncio da Palavra. 

Sabemos que a vida das famílias não é 
fácil, e que o tempo já é pouco para 
tantas solicitações diárias e semanais 
na vida familiar. Mas, também sabemos 
que nem todos se sentem chamados a 
participar na vida da Igreja/paróquia 
e talvez até achem mesmo que isto é 
para alguns “beatos da sacristia” que não 
têm mais nada para fazer. Ou então,  
que isso é problema do padre, que seja 
ele a resolvê-lo (com uns poucos à sua 
volta), pois o que queremos é que ele 
faça umas festinhas bonitinhas para os 
nossos filhos, e que não cheteie muito. Ou 
seja, o tipo de pessoas de língua afiada 
para criticar mas que não levantam um 
palha do chão, nem fazem nada em 
prol dos outros. Comunidades assim,  
entram rapidamente em falência 
espiritual e tendem a morrer, mais 
depressa do que possam o pensar. 

Esperamos que rapidamente regresse  
a nova normalidade, pós-pandemia 
do Covid, mas, ao que nos parece, a 
pandemia da indiferença espiritual, re-
ligiosa/cristã, essa está cada vez mais a 
crescer e a propogar-se, matando mui-
tos batizados e crismados! A catequese 
só sobreviverá se as familias cristãs se 
apaixorem por Cristo e pela Sua Igreja.

Pela última vez informamos, as crianças 
que fazem 6 anos, até 31 de dezembro 
de 2022, poderão ser inscritas, se assim 
for a vontade e fé dos pais, na proposta 
catequética desta comunidade paro-
quial. Para tal, deverão usar uma ficha 
própria que se encontra nas sacristias, 
bem como trazer a cédula da vida 
cristã e uma fotografia, tipo passe.

A inscrição deve ser entregue na 
sacristia da igreja paroquial, no final 
da Eucaristia, até ao final de setembro. 

LEITORES
DIa 1 / OuTubRO [capela]

Leitores - a designar
DIa 2 / OuTubRO [mosteiro]

Introdução - Luís
1ª Leitura - Conceição Vilaça
2ª Leitura - Sérgio
Or. Universal - Emília

COMO ESCUTAR DEUS - FORMAÇÃO
Implementar em todas as paróquias 

uma autêntica cultura de oração é o 
propósito da edição deste ano, depois 
de uma forçada paragem devido 
às contingências da pandemia do 
coronavírus. De 3 a 6 de outubro, 
pelas 21h, no Espaço Vita, vamos 
conhecer algumas formas de oração e 
perceber as dificuldades mais comuns, 
de modo a encontrar uma proposta 
de acompanhamento que contribua 
para colocar a oração no centro da 
nossa vida pessoal e comunitária. Mais 
informações em www.rezar.pt

CURSO DE LITURGIA PARA MÚSICOS
No total, são trinta sessões via Zoom, 

às quartas-feiras, das 20h30 às 21h10, 
decorrendo a primeira no dia 12 de 
Outubro. Do programa constam 
“A «Palete Sonora» do culto cristão 
e o seu enraizamento ritual”, “As 
diversas formas musicais litúrgicas 
na sua dinâmica celebrativa”, “Os 
ministérios musicais litúrgicos e o seu 
perfil humano, espiritual e eclesial” 
e a “Leitura e análise dos principais 
documentos eclesiais sobre a música 
na liturgia”.

A formação tem o custo único de 30€.

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
Senhor, nosso Deus:
 Tu que fazes justiça aos oprimidos
 e dás o pão a quem tem fome,
 não permitas que nos sentemos 
 cómoda e tranquilamente
 à mesa farta da nossa casa,
 com os portões fechados,
 indiferentes a quem sofre.
Abençoa a nossa casa, 
 abrindo as portas do coração,
 para que a ninguém falte o necessário 
 a uma vida humana digna.
Ámen.

TERça, 27 / SETEmbRO > 19h / mOSTEIRO
Armindo Ferreira Ribeiro m.c. família; 

Alzira Vieira da Silva e Sua mãe Teresa 
m.c. filha Conceição; Pe José Zeferino 
Esteves m.c. Confraria de Ns Sra do Ó

Quarta, 28 / setembro > 19h / p. da Graça

QuInTa, 29 / SETEmbRO > 19h / Cap. SRa DO Ó
Carmelita Bernardino Fernandes, 

Manuel António Fernandes e Alice 
Coelho Bernardino m.c. nora e netos; 
Maria Arantes Gomes m.c. Rosa 
Maria; Felicidade Correia Gonçalves e 
marido m.c. filhos; José de Magalhães 
m.c. Confraria de Ns Sra do Ó

sexta, 30 / setembro > 19h / p. da Graça

SÁbaDO, 1 / OuTubRO > 19h / Cap. SRa DO Ó
Associados falecidos do Imaculado 

Coração de Maria m.c. devotos do 
lugar da Barrosa (Rosalina Capa); 
José de Magalhães e esposa m.c. filhos; 
Brás Faria de Macedo m.c. esposa e 
filhos; Teresa Aurora Coelho da Silva 
e Manuel de Sousa Oliveira m.c. 
filhos; José Gomes Soares Magalhães 
e família m.c. esposa

sÁbado, 1 / outubro > 20h / p. da Graça

XXVII DOMINGO DO TEMPO COMUM
domiNGo, 2 / outubro > 9h / p. da Graça

DOmInGO, 2 / OuTubRO > 10h30 / mOSTEIRO
Em honra do Imaculado Coração de 

Maria m.c. devotos; José Fernandes 
(Camilo) m.c. família; Zacarias 
Barbosa m.c. filhos; Deolinda Cardoso 
Oliveira m.c. família; Teodoro Cardoso 
Roriz m.c. família; Manuel Joaquim 
Fernandes Coelho m.c. filha Palmira; 
Teresa Gonçalves m.c. marido e 
filhos; Maria Conceição Loureiro m.c. 
Confraria de Ns Sr do Rosário

CaLEnDÁRIO LITÚRGICO
26 | S. Cosme e S. Damião, mártires
27 | S. Vicente de Paulo, presbítero
28 | S. Venceslau, mártir; SS. Lourenço 

Ruiz e Companheiros, mártires
29 | S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael, 

Arcanjos
30 | S. Jerónimo, presb. e doutor da Igreja
1/10 | S. Teresa do Menino Jesus, virgem e 

doutora da Igreja
2/10 | XXVII Domingo do Tempo Comum
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