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Eis a grandeza e a beleza do ser

divino: «é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade; é
bom para com todos». Deus é tão
«generoso em perdoar» que toma a
iniciativa de vir ao nosso encontro
e a todos oferecer o seu amor. Ele
quer-nos assim, à sua imagem e
semelhança, sempre disponíveis para
amar e perdoar. Por isso, continua
«a contratar trabalhadores para a
sua vinha: [...] Ide vós também para a

PERGUNTA
DA SEMANA

Quais são as

atitudes cristãs
que procuras

aplicar no teu
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trabalho?

minha vinha». O essencial não está na
hora em que o desafio é lançado, mas
na decisão generosa em abraçar a
causa do Evangelho, sem murmurar.
Precisamos de converter os olhares
e os corações para acolher os
pensamentos e os caminhos de Deus:
«Procurai somente viver de maneira
digna do Evangelho de Cristo».

“Viver de maneira
digna do Evangelho”
A inveja e a murmuração destroem
a comunidade. São uma janela

aberta para a entrada do mal, uma

‘A união faz a diferença’,
em laboratoriodafe.pt

alertar para estes dois grandes males

Inveja e
murmuração

pessoais e comunitários. A pessoa

Deus insiste sempre numa nova

invejosa é amarga: não sabe cantar,

oportunidade. O que é que te sugere

não sabe louvar; não conhece a

a maneira de ser e de agir de Deus?

alegria, pois está sempre mais fixa

O nosso suposto prejuízo, segundo a

nos dons e nas capacidades dos

lógica da justa retribuição conforme

outros do que na sua própria vida.

o trabalho de cada um, esquece a

É um semeador da amargura em

gratuidade e a partilha e centra-se

toda a comunidade. Porque quando

na inveja e na murmuração. Tal e

uma pessoa não tolera que outra

qual como os primeiros contratados

tenha algo que ela não tem, tenta

da parábola! Jesus Cristo destaca a

‘rebaixá-la’, fala mal dela, usa a arte

bondade e a generosidade, a partilha

destruidora da coscuvilhice. Isto não é

e a fraternidade. Nobres princípios

viver de maneira digna do Evangelho!

para a comunidade cristã!

barreira ao amor e ao perdão. São
um veneno que divide a comunidade.
O Papa Francisco não se cansa de

EUCARISTIAS
Dom. 20. 08h00 José Ribeiro da Mota
11h00 POVO DE GUALTAR
Seg. 21.

20h15 Maria Corina Rolim e marido

Ter. 22.

20h15 Maria Conceição Alves e pais

Qua. 23.

20h15 João António Pinto Gonçalves (7º dia); Glória Magalhães
Dantas Machado (30º dia); Carminé Celestino Coelho (A); Caetano
Sousa Teixeira; Maria Delfina Gomes; Carminda de Jesus Calçada e fam.;
João Ferreira Machado; António Fernandes (A); pais e sogros de
António Gomes; Maria Áurea Silva Mendes; Joaquim Gomes Gonçalves

Qui. 24.

20h15 Vítor Manuel Figueiredo Petisca, pais e sogros

Sex. 25.

20h15 Manuel Carvalhais

Sáb. 26.

18h15 Manuel Dias Gomes (30º dia/Conf. S. Brás); Carlos Alberto
Rodrigues; Maria Fátima Ferreira; Herculano Manuel Pires; Alfredo
Armando Malheiro; Luís Peixoto Marcos; José Peixoto Marcos e fam.;
Domingos Vieira e esposa; Francisco Costa Palha e esposa; Manuel
Moreira, Conceição Machado, Augusto Lobato e Augusto Gomes; José
Palha da Costa

Dom. 27. 08h00 António Ferreira Machado
11h00 POVO DE GUALTAR

INFORMAÇÕES
FESTAS SÃO MIGUEL. Iniciaremos, este domingo, a
novena de São Miguel, integrada na eucaristia diária. No
fim de semana 26/27 de Setembro e no dia 29 de
Setembro, a Igreja estará aberta para oração pessoal dos
devotos e veneração de São Miguel. No dia 27 teremos,
ainda, o nosso momento mensal de oração.

Agenda Paroquial
26.09
. Profissão de Fé (1º Grupo)

NOVO HORÁRIO DAS EUCARISTIAS.
- dias da semana: 18h45 (a partir de 30/09)
- sábados: 18h15
- domingos: 08h00 e 11h00
- novenas/mês de Maio: 20h15

27.09
. Momento Vespertino de
Oração

CONFERÊNCIA VICENTINA. Celebra-se a 27 de
Setembro, a festa litúrgica de São Vicente de Paulo,
padroeiro das Conferências Vicentinas. Por isso, convido a
comunidade a que, no próximo fim-de-semana
particularmente, faça a oferta de algum género alimentar e
o coloque junto ao altar. Assim colaboramos no auxílio que
a nossa Conferência Vicentina presta aos mais
necessitados. Os bens mais em falta, neste momento, são:
óleo, azeite, cereais secos/enlatados.

21.09
. São Mateus

Agenda Litúrgica

25.09
. Dedicação da Igreja Nova
27.09
. São Vicente de Paulo

