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19 de SETEMBRO de 2021 Nº 1746

Ser + para Servir melhor !

Jesus, na perspectiva de S. Marcos, iniciou, a partir de
Cesareia de Filipe, a viagem que vai terminar em Jerusalém.
Os que O seguem já são poucos, e, mesmo dos mais próximos,
alguns ainda acalentam esperanças de poder e glória, a
começar por Pedro, como vimos no domingo passado.

Jesus, porém, parece ter um plano bem definido e não
omite uma palavra  do mistério de sofrimento, paixão e morte
que O aguarda.

Apesar da clareza de linguagem em assunto tão sério quanto
dramático, os discípulos, todos sem excepção, manifestam
ter outros interesses e ocupam-se de outros assuntos. Jesus
apercebe-se bem, mas aguarda para melhor oportunidade,
já em casa, o devido esclarecimento.

"Que discutíeis no caminho?", pergunta Jesus, sem
impaciência nem azedume. A resposta foi o silêncio. E todos
ficaram calados. Até Pedro!

Jesus, nem com os seus melhores amigos, a quem partilha o
drama que O espera, pode efectivamente contar! Mas não
se ofende por isso, não desiste deles, não os acusa, apenas
aproveita o momento para lhes lembrar, e a todos nós
também, que desejar e fazer por ser o primeiro é muito
bom, desde que seja para servir e servir melhor a todos. É
isto que caracteriza o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo.

P. Fausto

Dia 19 DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM - Ano B
Sab 2, 12. 17-20; Sal 53; Tg 3, 16 – 4, 3; Mc 9, 30-37

«O Filho do homem vai ser entregue...
Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos»

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).

Dia 20 SEGUNDA-FEIRA - SS. André Kim Taegon, presbítero, Paulo Chang
Hasang, e Companheiros, mártires
Esdr 1, 1-6; Sal 125; Lc 8, 16-18

«A lâmpada coloca-se num candelabro,
para que os que entram vejam a luz»

* INÍCIO DA CATEQUESE PAROQUIAL PARA A INFÂNCIA

Dia 21 TERÇA-FEIRA - Festa de S. Mateus, Apóstolo e Evangelista
Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18 A; Mt 9, 9-13

«‘Segue-Me’: ele levantou-se e seguiu Jesus»

Dia 22 QUARTA-FEIRA - Esdr 9, 5-9; Sal Tob 13, 2.; Lc 9, 1-6
«Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos»

Dia 23 QUINTA-FEIRA - S. Pio de Pietrelcina, presbítero
Ag 1, 1-8; Sal 149; Lc 9, 7-9

«A João mandei-o eu decapitar.
Mas quem é este homem, de quem oiço tais coisas?»

Dia 24 SEXTA-FEIRA - Ag 1, 15b – 2, 9; Sal 42; Lc 9, 18-22
«És o Messias de Deus.

O Filho do homem tem de sofrer muito»

Dia 25 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
Zac 2, 5-9. 14-15a; Sal Jer 31, 10; Lc 9, 43b-45

«O Filho do homem vai ser entregue.
Eles tinham medo de O interrogar sobre tal assunto»

Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (Sé) (não há missa vespertina em Santiago).

Dia 26 DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM - Ano B
Num 11, 25-29; Sal 18; Tg 5, 1-6; Mc 9, 38-43. 45. 47-48

«Quem não é contra nós é por nós.
Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a»

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).
* DIA MUNDIAL DO MIGRANTE E DO REFUGIADO.



O  último recenseamento diocesano à
prática religiosa diz-nos que:
 entre 2001 e 2019, apesar de a

população se manter estável, a
prática religiosa dominical desceu
cerca de 43,2 %. Portanto, menos
28.842 pessoas nas celebrações
habituais.

 a fisionomia dos participantes
habituais se situa predominante-
mente na faixa dos setenta e mais
anos.

 sendo números relativos a toda a
Diocese, a Paróquia de Nossa
Senhora da Glória não foge à regra
e sofre das mesmas tendências...

 Acrescem ao que sumariamente foi
apresentado as consequências do
período pandémico, que ainda nos
afecta.

"PASSEMOS PARA A OUTRA
MARGEM"! (Mc. 4, 31 - 41) [2]

Ao iniciarmos um novo ano pastoral são novos
os sonhos, desejos e desafios que nos são
colocados nas mais diversas dimensões da nossa
paróquia.
Assim, estamos já a preparar a catequese para
este ano:

 - A INFÂNCIA INICIA A CATEQUESE NA SEMANA DE

20 A 24 DE SETEMBRO;
 - A ADOLESCÊNCIA E JOVENS INICIA A CATEQUESE

NA SEMANA DE 27 DE SETEMBRO A 1 DE OUTUBRO.
Desejamos que este ano permita realizar algumas
celebrações (festas) de itinerário, próprias de
cada etapa catequética, mas também alguns

encontros que acontecem fora do momento habitual da catequese e que nos
últimos dois anos não aconteceram.
Contamos com todos para continuarmos a missão evangelizadora que Jesus nos
pede!

- Horários das catequeses:

- As inscrições para a Catequese de Adultos para os Sacramentos da Iniciação
Cristã, especialmente o Crisma, estão abertas no horário de atendimento
do Cartório Paroquial.

Catequese 2021/2022

Horários dos Serviços Paroquiais
 - SECRETARIA: de segunda a sexta, das 10h30 às 12h e das 14h30 às 19h;
                     ao sábado, das 9h30 às 12h.
 - SACRISTIA: de segunda a sabado, das 8h às 11h e das 16h às 20h.
 - CARTÓRIO PAROQUIAL: de terça a sexta, das 16h às 19h.

Como vemos, o cenário não é
propriamente entusiasmante, mas há
que evitar a todo o custo o narcisismo,
o desânimo e o pessimismo, como
vivamente nos recomenda o Papa
Francisco.
Não precisamos tanto de fazer o
diagnóstico da realidade, mas de
aproveitar o tempo para ver o que Deus
quer e agir em consequência, sempre
conscientes de que o tempo, este
tempo, o nosso tempo, é de sementeira
e não de colheitas.
Prestes a começar mais um ano de
catequese, confiemos em  Deus e
disponhamo-nos a integrar os grupos
e servicos, que melhor expressem o
Seu sonho para a nossa Paróquia.

Pe. Fausto

O turismo é uma realidade global para todos e com todos, abarcando, na sua
complexidade, componentes de formação, de lazer/fruição e de emprego.
Neste sentido a Organização Mundial do Turismo (OMT) pede-nos que este Dia
Mundial do Turismo 2021 seja centrado no Turismo para um crescimento inclusivo,
devendo olhar-se para cada pessoa, não como parte de uma estatística, mas
como alguém único e especial a ser tido em conta no processo de crescimento
e desenvolvimento, procurando «garantir que ninguém fica para trás quando o
mundo começar a abrir-se novamente e a olhar para o futuro».

Prece: Por todos os que trabalham no setor do Tur ismo, complexa
indústria que procura servir um crescimento humano e cultural inclusivo
na promoção de um desenvolvimento ecológico integral e na preservação
e fru ição do Património,  no respeito pelas diferentes culturas  e na
valorização formativa e espir itual,  para que não desanimem na sua
árdua e laboriosa missão.

DIA MUNDIAL DO TURISMO - 27 de setembro de 2021

TURISMO: CRESCER NOVAMENTE COM TODOS!

No próximo Domingo, dia 26 de Setembro, é dia de eleições.

NÃO SE ESQUEÇA QUE VOTAR É UM DIREITO E UM DEVER CÍVICO.


