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mensagem de saudação

Retomamos com alegria esta nossa partilha semanal da Palavra de 
Deus, propostas concretas de vida cristã e informações úteis para a 
comunidade. É mesmo bom estarmos de volta. Deus nos abençoe a 
todos e nos ilumine para reencontrarmos os verdadeiros caminhos de 
comunhão.

P. Mário Campos

 palavra deste domingo

1ª Leitura: Isaías 53, 10-11
“O justo, meu servo, justificará a muitos”.

Salmo 32 (33) Desça sobre nós a tua misericórdia, 
porque em Ti esperamos, Senhor!
“Os olhos do Senhor estão voltados para os que espe-
ram na sua bondade”.

2ª Leitura: Hebreus 4, 14-16
“Permaneçamos firmes na profissão da nossa fé”.

evangelho: Marcos 10, 35-45 
“Quem, entre vós, quiser tornar-se grande, será vosso servo, e quem 
quiser entre vós ser o primeiro, será escravo de todos”.
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ornamenTação Da igreja paroquiaL
 

No dia 23 de Outubro a ornamentação da Igreja e Centro Pastoral está a 
cargo do lugar da Mata de Porto Mouro. Obrigado.

miSSa SemanaL naS CapeLaS
 

Retomamos esta semana a celebração das missas nas capelas, às terças 
feiras. Na próxima terça feira, dia 19 de outubro será na Capela do Casal 
da Coita. Atenção ao novo horário: será às 18h00.

iníCio Da CaTequeSe
 

Esta segunda feira, dia 18, já começam as actividades normais da cateque-
se, conforme cada catequista já falou com as crianças / jovens e com os 
pais.

ornamenTação Da igreja paroquiaL
 

O pároco visitará os doentes e idosos durante esta semana.

4ª feira, dia 20: 11h00: Casal da Coita e Casal da Marinha. 14h30: Relvas 
e Granja Nova.
5ª feira, dia 21: 14h30: Mata de Porto Mouro. 
6ª feira, dia 22: 11h00: Casal do Bicho, Qta Ferraria e Casal do Rio. 14h30: 
Peso. 16h00: Cumeira.
Sábado: 10h00: Santa Catarina. 11h00: Portela, Abrunheira e Casal das 
Freiras.



Refletindo sobre a Palavra

Três pequenos pensamentos para nos ajudar a viver melhor este domingo 
e esta semana, partindo da Palavra de Deus da missa de hoje:

1.Permanecer firmes na fé. 

Um dos problemas graves do nosso tempo, é a ignorância religiosa. As 
coisas de Deus e da Igreja deixaram de despertar o interesse e a conversão, 
começando nos próprios cristão. Acontentamo-nos com o facto de sermos 
baptizados, baptizamos os filhos, leva-mo-los à catequese, à primeira Comu-
nhão, à Profissão de Fé e ao Crisma… e depois? Deus é mesmo importante 
para nós? Reconhecemos a sua presença? Acreditamos de verdade em 
Jesus, Salvador? 

A carta aos Hebreus, 2ª leitura de hoje, apresenta-nos esse desafio: A 
religião, a fé, a Igreja, estão fora de moda; porque a religião, a fé e a Igreja 
não são uma coisa da moda! A moda é sempre passageira, tem os seus 
ritmos, os seus caprichos, desperta curiosidade, paixão… mas é sempre 
passageira. A religião, a fé, a Igreja, são vida, sabedoria, alegria, amor, pa-
ciência, serviço, perdão… a fonte única é Deus e Deus não Se move pela 
moda, move-Se pelo Amor e pela Misericórdia. Jesus cria connosco uma 
relação de liberdade, eleva-nos, faz-nos crescer à sua medida, ou seja, sem 
medida, porque a medida de Deus e do Amor é infinita! Esse é o desafio da 
segunda leitura de hoje: “permaneçamos firmes na profissão da nossa fé”. 
A firmeza na fé alimenta-se da Palavra de Deus, da Eucaristia, da oração 
diária, da fraternidade, da caridade… A sabedoria do cristão é essa mesma: 
pela mão de Jesus chegamos sempre mais longe, e chegamos melhor!

2.querer ser grande.

Sim, é típico dos cristãos querermos ser grandes. Grandes à maneira de 
Deus! E já reflectiram bem no que isso significa? Pois, a grandeza de Deus 
manifestou-se de forma inconfundível na Cruz. Foi na dor e na ignomínia da 
Cruz que Deus Se revelou Salvador. De que nos serve estudar muito se não 
for para contribuir para um mundo melhor? E ter muito dinheiro? E possuir 
muitas coisas?... Só o amor salva e a Cruz permanece como sinal desse 
Amor e caminho único de salvação.

3.Ser igreja.

Somos uma Igreja Santa e pecadora. Santa porque fundada, querida, e 
alimentada pelo próprio Deus. Pecadora porque formada por nós, homens 
e mulheres, cheios de paixões, teimosias, manias de grandeza, invejas, ciú-
mes… Mas, ao mesmo tempo, abraçados pela misericórdia de Deus que, na 
sua sabedoria nos criou capazes de nos convertermos, e na sua bondade e 
paciência, acredita sempre que somos capazes. Sim, nós somos capazes. 
Só precisamos de nos lembrar que viemos pela vontade de Deus: para servir 
e não para ser servidos.

Este domingo celebramos a Profissão de Fé aqui na paróquia. Os que 
completaram o 6º ano de catequese no ano passado, deram testemunho 
público da sua Fé. É sempre uma festa de alegria; mas não pode ficar-se 
pelo dia de hoje: eles e nós, todos, temos ainda tanto caminho para andar!

Para conversar em família e com os amigos:

1.Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Por quê?

2.Achas-te uma pessoa importante? 

3.Que podemos fazer para sermos os mais importantes à luz do Evangelho?

 

proposta da semana: Semana da “Fé”. Renovar a fé diariamente, repe-
tindo insistentes mente: “Eu creio em Ti, Senhor!” Partilhar com outros o que 
significa acreditar em Deus e pertencer à Igreja.

aberTura Da igreja
 

A Igreja paroquial está aberta de 2ª feira a sábado, das 8h00 até às 17h30, 
para quem quiser aproveitar um tempo de oração e meditação (entrada pela 
porta lateral).


