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03 de OUTUBRO de 2021 Nº 1748

"E os dois serão uma só carne"

"No princípio da Criação, Deus fê-los homem e mulher. Por
isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa,
e os dois serão uma só carne", assim começa o Evangelho
deste XXVII Domingo do Tempo Comum, resumindo o sonho
de Deus para a família.
Estas palavras, assumidas integralmente por Jesus, propõem
a família como espaço privilegiado para a realização do sonho
de felicidade que Deus oferece ao homem.
Na realização deste sonho há um homem e uma mulher que
se procuram, que se encontram, que se amam e que se
tornam uma só carne. E crescem juntos, lado a lado,
diferentes mas iguais em dignidade, com direitos e deveres
reciprocamente reconhecidos e assumidos, amadurecendo
com alegrias e extases, mas também com sofrimentos,
tristezas e silêncios... até se tornarem uma só carne. E assim
o marido "faz" a esposa e esta "faz" o marido, constituídos
cúmplices numa verdadeira comunhão de duas liberdades.
Aos fariseus apenas interessava a salvaguarda dos direitos
do homem sobre a mulher, que lhe conferiam um estatuto
privilegiado na relação conjugal, mas o problema para Jesus
não está em repudiar ou não a mulher por parte do homem,
mas em manter vivo, por parte de ambos, o sonho original
de Deus.
É aqui que reside, ainda hoje, o verdadeiro problema, porque
o amor é fragil, exige cuidados diários, pede atenção
permanente a um e a outro dos cônjuges... Não é tarefa
fácil. Mas é possível com a Graça de Deus.

P. Fausto

Dia 03 DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM - Ano B
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).

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 na Capela dos Santos Mártires do Alboi.
18h30 Missa de S. Francisco, na Igreja de Santo António.
21h30 Reunião dos pais das crianças que frequentaram o 4°ano de catequese

e que ainda não fizeram a 1° Comunhão, no centro paroquial.

Dia 05 TERÇA-FEIRA - Santa Faustina Kowalska
Jonas 3, 1-10; Sal 129; Lc 10, 38-42

«Marta recebeu Jesus em sua casa. Maria escolheu a melhor parte»

Dia 06 QUARTA-FEIRA - S. Bruno, presbítero
Jonas 4, 1-11; Sal 85; Lc 11, 1-4

«Senhor, ensina-nos a orar»
21h30 Reunião do Secretariado Paroquial de Pastoral Familiar, no salão nobre

do centro paroquial.

Dia 07 QUINTA-FEIRA - Virgem Santa Maria do Rosário
Mal 3, 13-20a; Sal 1; Lc 11, 5-13  ou  At 1, 12-14; Sal Lc 1, 46-47; Lc 1, 26-38

«Pedi e dar-se-vos-á»

Dia 08 SEXTA-FEIRA - Joel 1, 13-15 – 2, 1-2; Sal 9 A; Lc 11, 15-26
«Se Eu expulso os demónios pelo dedo de Deus,

então o reino de Deus chegou até vós»

Dia 09 SÁBADO - SS. Dionísio, bispo, e Companheiros, mártires – S. João
Leonardo, presbítero – B. João Newman, bispo
Joel 4, 12-21; Sal 96; Lc 11, 27-28

«Feliz o ventre que Te trouxe!
Mais felizes os que ouvem a palavra de Deus»

Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (Sé) (não há missa vespertina em Santiago).
Reunião da equipa das Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023- COP

Dia 10 DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM - Ano B
Sab 7, 7-11; Sal 89; Hebr 4, 12-13; Mc 10, 17-30   ou   Mc 10, 17-27

«Vende o que tens e segue-Me»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).



"Bendito seja Deus, Pai de misericórdia, que nos permite retomar gradualmente,
de forma responsável,  a normalidade da vida pessoal e comunitária..."
Assim começa o documento da Conferência Episcopal Portuguesa, que comunica
as novas orientações a observar nos Actos de Culto das Igrejas, em Portugal.
Em conformidade com tal documento, também a nossa Paróquia implementará, a
partir de 09 de Outubro, as seguintes alterações:

1 - Os bancos repôr-se-ão na nossa Igreja.
2 - Não será restringido o número de participantes na Celebração.
3 - Devem manter-se os cuidados de higienização das mãos e o uso das

máscaras.
4 - A recolha das ofertas voltará a fazer-se no momento da preparação do

altar.
5 - A saudação da paz continuará suspensa.
6 - Retomar-se-á a Procissão para a Sagrada Comunhão, recebida sempre de

pé e na mão.
7 - O diálogo com cada fiel "Corpo de Cristo. Amen" será retomado.

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

«1 milhão de crianças rezam o Terço pela Paz»

Intenção do Papa para o mês de Outubro
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.

Em Catequese
... preparando as
Jornadas Mundiais da
Juventude - Lisboa 2023

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) está a organizar
a iniciativa ‘1 milhão de crianças rezam o Terço pela Paz’
e assinala que dezenas de instituições já aderiram a esta
jornada agendada para o dia 18 de outubro.
O presidente internacional da Fundação AIS, D. Mauro
Piacenza, explica que, para além da pandemia Covid-19,
as crianças vão refletir sobre outras “doenças” que
afetam e ameaçam “milhões de pessoas” e o planeta,
como “a fome, a pobreza, a corrupção, o terrorismo, a
profanação da vida humana e a destruição da criação”.
A iniciativa realiza-se “em torno de São José, com citações da Carta Apostólica
‘Patris corde’”, escrita pelo Papa Francisco para o ano especial dedicado a São
José pelo 150º aniversário de sua proclamação como Padroeiro Universal da Igreja.

fonte: Ecclesia

Depois de leres o Evangelho de Marcos 10,2-16:


