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SETEMBRO / OUTUBRO    2021

26 de SETEMBRO de 2021 Nº 1747

A pessoa em primeiro

"Mestre, nós vimos um homem a expulsar os demónios,
em teu nome e procurámos impedir-lho, porque ele não
anda connosco", dizia João, com um ar muito convencido.

Para os apóstolos o mais importante não era o bem
praticado, mas a pertença ao "nosso grupo".  A esta
mentalidade, Jesus responde: "Não o proibais".

O bem é sempre bem, venha de onde vier, e, mesmo
feito por um não crente, é sempre obra de Deus.
Esquecemos muitas vezes que se pode ser de Cristo sem
pertencer ao grupo dos "doze"!

Não repitamos o erro dos discípulos que separam, põem
cercas, não constroem pontes, que "medem" o bem,
conforme o grau de integração num determinado  grupo.
Esta mentalidade é farisaica.

Há, na verdade, muito gente boa, que, sem ser crente e
baptizada, age segundo a sua consciência, rectamente
formada, e faz muito bem. Estes também pertencem ao
Reino de Deus, maior que a Igreja, que terá o seu fim.
Ao contrário, o Reino de Deus jamais acabará porque é
fundado no Amor, mesmo quando se dá num simples copo
de água.

P. Fausto

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.
DIA DE ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS - VOTAR É UM DIREITO E UM DEVER CÍVICO

Dia 27 SEGUNDA-FEIRA - S. Vicente de Paulo, presbítero
Zac 8, 1-8; Sal 101; Lc 9, 46-50

«Quem for o mais pequeno entre vós, esse será o maior»
* INÍCIO DA CATEQUESE PAROQUIAL PARA A ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE.

Dia 28 TERÇA-FEIRA - S. Venceslau, mártir – SS. Lourenço Ruiz e
Companheiros, mártires – Zac 8, 20-23; Sal 86; Lc 9, 51-56

«Tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém»

Dia 29 QUARTA-FEIRA - Festa de S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael, Arcanjos
Dan 7, 9-10. 13-14  ou  Ap 12, 7-12a; Sal 137; Jo 1, 47-51

«Vereis o Céu aberto
e os Anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem»

Dia 30 QUINTA-FEIRA - S. Jerónimo, presbítero e doutor da Igreja
Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12; Sal 18 B; Lc 10, 1-12

«A vossa paz repousará sobre eles»

Dia 01 SEXTA-FEIRA - S. Teresa do Menino Jesus, virgem e doutora da Igreja
Bar 1, 15-22; Sal 78; Lc 10, 13-16

«Quem Me rejeita, rejeita Aquele que Me enviou»

Dia 02 SÁBADO - Santos Anjos da Guarda
Bar 4, 5-12. 27-29; Sal 68; Lc 10, 17-24
      ou     Ex 23, 20-23a; Sal 90; Mt 18, 1-5. 10

«Alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos Céus»
Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (Sé) (não há missa vespertina em Santiago).

Dia 03 DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM - Ano B
L 1 Gen 2, 18-24; Sal 127; Hebr 2, 9-11; Mc 10, 2-16  ou  Mc 10, 2-12

«Não separe o homem o que Deus uniu»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).
* INÍCIO DA SEMANA NACIONAL DA EDUCAÇÃO CRISTÃ

11h00 Missa da Festa dos Santos Mártires, no Alboi.
21h00 Vigília de Oração de S. Francisco, na Igreja de Santo António (até às 6h).

Dia 04 SEGUNDA-FEIRA - Memória de S. Francisco de Assis
Jonas 1,1 – 2,1.11; Sal Jonas 2, 3; Lc 10, 25-37

«Quem é o meu próximo?»
09h15 Missa da Festa dos Santos Mártires, no Alboi.
18h30 Missa de S. Francisco, na Igreja de Santo António.



Na nossa Paróquia houve um tempo
razoavelmente longo para sonhar. E
alguns fizeram-no e até apresentaram
propostas. Umas mais concretizáveis
que outras, mas todas louváveis.
Vai sendo tempo de anunciar as
inquietações mais comuns. E uma delas
é, sem dúvida, a FORMAÇÃO de Agentes
de Pastoral. Não se estranhe, pois,
que, neste ano, se insista na "OFICINA
PAROQUIAL DE AGENTES DE PASTORAL".
Para todos os que "trabalham na vinha
do Senhor", sem excepção,  esta é a
resposta que se apresenta mais
abrangente e adequada. Vamos, por
isso, "operacionalizá-la", o mais cedo
possível.
........            .............         ............

"PASSEMOS PARA A OUTRA MARGEM!"
(Mc. 4, 31 - 41) [3]

Este domingo, dia 26 de setembro, a
Igreja celebra o 107º Dia Mundial do
Migrante e do Refugiado, cujo tema
é «RUMO A UM NÓS CADA VEZ MAIOR». Na
mensagem do Papa Francisco para este
dia, inspirada na Carta Encíclica
“Fratelli Tutti” lança “um duplo apelo
a caminharmos juntos rumo a um nós
cada vez maior, dirigindo-me em
primeiro lugar aos fiéis católicos e
depois a todos os homens e mulheres
da terra”, uma vez que estamos todos
no mesmo barco e para que a Igreja
se torne cada vez mais católica.

Dia Mundial do Migrante
e do Refugiado

"Passemos para a outra margem", sim,
mas atentos às palavras duras e incisivas
de Jesus, no  final do Evangelho deste
XXVI Domingo: "Se a tua mão é para ti
ocasião de escândalo, se o teu pé, os
teus olhos... corta-os".
É claro que se trata de uma linguagem
própria de um estilo oriental.
O que Jesus nos quer verdadeiramente
dizer é que a solução não está em
cortar membros, mas em membros
convertidos. E só de um coração
convertido é que sai tudo o que é
necessário para o crescimento do
Reino de Deus. Mesmo que seja um
simples copo de água!
Nesta perspectiva, e no início de ano
apostólico, que tal uma Celebração
Penitencial para todos os Agentes de
Pastoral da Paróquia, no dia 17 de
Outubro, na nossa Igreja, às 21h30?
Não seria momento privilegiado para
vencermos invejas, azedumes, zelos mal
entendidos... que dividem grupos e
distanciam pessoas?
Pensemos nisto, porque, convenhamos,
seria a melhor maneira de saltarmos
todos para o mesmo barco "rumo à
outra margem".

Pe. Fausto

Os mártires Veríssimo, Máxima e Júlia
ou Santos Mártires, como designamos
na nossa cidade, são já companhia
frequente dos nossos adolescentes e
jovens que se prepararam para as
Jornadas Mundiais da Juventude, a
realizar em Lisboa, em 2023. São
presença assídua nas catequeses
semanais e exemplo para quem
conhece estes mártires.

Nos próximos dias 3 e 4 temos
novamente a oportunidade de os
recordar através das Eucaristias que
serão celebradas na Capela do Bairro
do Alboi. Esta Capela fez no ano assado
350 anos da sua construção.

Santos Mártires do Alboi

Horários das catequeses:
Intenção do Papa para o mês de Outubro

Discípulos missionários (Pela Evangelização)

Rezemos para que cada batizado seja envolvido na
evangelização e disponível para a missão, através de um
testemunho de vida que tenha o sabor do Evangelho.


