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PERGUNTA 
DA SEMANA

Como te podes 
comprometer 
para melhorar 
a comunidade 

paroquial?

A coerência é tópico em destaque. 
Há momentos em que dizemos ‘sim’ 
com os lábios, mas o coração fica 
preso ao ‘não’. Felizmente, tocados 
pela graça divina, também nos 
acontece o contrário: «Depois, porém, 
arrependeu-se e foi». Para Deus, 
a sinceridade do coração é mais 
decisiva do que as discordâncias, 
quando existe disponibilidade para 
seguir os seus caminhos: «se afastar 
do mal que tiver realizado, praticar o 
direito e a justiça, salvará a sua vida». 
Deus «é bom e reto, ensina o caminho 
aos pecadores», envolve-nos a todos 
com a sua misericórdia, espera 
sempre a nossa conversão. Com 
humildade e alegria, assumindo «os 
mesmos sentimentos que havia em 
Cristo Jesus», entremos nesta lógica 
do amor divino.

 
A humildade e a alegria enchem 
a vida pessoal e comunitária com 
o bom odor do Evangelho de Jesus 
Cristo. Estas duas atitudes completam 
aqueloutras do amor e do perdão, da 
ternura e da misericórdia, todas elas 
essenciais para a harmonia de uma 
comunidade cristã. A humildade e a 
alegria não são emoções passageiras, 
próprias apenas de um determinado 
momento. Elas habitam a pessoa, pois 
nascem do encontro com Deus e da 
relação com os outros. São antídotos 
contra a inveja e a murmuração. Elas 
ajudam a encarar a vida com o bom 
humor característico dos santos e 
aumentam em nós a capacidade 
de amar e perdoar. Assim, sim, 
construímos uma comunidade digna 
de Jesus Cristo!

“Os sentimentos “Os sentimentos 
que havia em Cristo”que havia em Cristo”

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

Humildade 
e alegria
Existem discordâncias em todas as 
comunidades. Importa não agir por 
orgulho ou rivalidade, mas procurar 
‘a união que faz a diferença’. O modelo 
da nossa vida é sempre Jesus Cristo, 
como repete a Carta aos Filipenses: 
«os mesmos sentimentos que 
havia em Cristo». Exemplo desses 
sentimentos são a humildade do 
despojamento, a capacidade de 
vencer o orgulho e a inveja, lutar 
contra a murmuração, dispor-se a 
servir a todos, com alegria. 
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INFORMAÇÕES 

 
FESTAS SÃO MIGUEL. Nas tardes deste fim-de-semana e 
do dia 29, a Igreja Nova estará aberta para oração pessoal 
dos devotos e veneração de São Miguel. Ás 17 horas de 
domingo faremos o nosso momento mensal 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, neste 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. 
 
CONFRARIA SÃO BRÁS. A Confraria de São Brás reúne 
em assembleia eleitoral, para a qual convoca todos os seus 
irmãos, no próximo domingo dia 04 de Outubro. Será na 
Igreja Nova às 08h45, e se à hora marcada não estiver 
presente a maioria dos irmãos eleitores, a eleição decorrerá 
às 9h15, com qualquer número de irmãos presentes. 

 

 

 

Dom. 27.  08h00  António Ferreira Machado 

 11h00  POVO DE GUALTAR 

Seg. 28. 20h15 José Vieira Marcos, pais e sogros 

Ter. 29. 20h15 S. Miguel; Maria Alzira Malheiro 

Qua. 30. 18h45 José Manuel Cardoso Morais (30º dia); Almerinda Jesus Silva e 
mãe; Jorge Inácio Silva Ferreira; Florinda de Jesus Silva e pais; Maria 
Adelaide Moura Pereira 

Qui. 01. 18h45 Luísa Lopes Ferreira e Maria Conceição Carvalho 

Sex. 02. 18h45 Irmãos do Sagrado Coração de Jesus 

Sáb. 03. 18h15 Maria Conceição Moura Pereira; António Fernando Gomes 
Ferreira; Almerinda Rosa Pereira Fernandes; Domingos Machado Silva 
Reis; António Monteiro Catarino e fam.; Maria Profetina, marido e 
filhos; Isabel Brito; Manuel Oliveira; Maria Assunção Gonçalves; Maria 
de Jesus Carvalho Martins e marido 

Dom. 04.  08h00  Confraria das Almas 

 11h00  POVO DE GUALTAR 

Agenda Litúrgica 
29.09 
. Arcanjos São Miguel, São 
Gabriel e São Rafael 
30.09 
. São Jerónimo 
01.10 
. Santa Teresa do Menino 
Jesus 
02.10 
. Santos Anjos da Guarda 
04.10 
. São Francisco de Assis 
 
Agenda Paroquial 
01.10 
. Oração pela Vida e 
Vocações (S. Lázaro), 21h15 
05.10 
. Dia da Arquidiocese de 
Braga 
07.10 
. Nossa Senhora do Rosário 
10.10 
. Profissão de Fé 
13.10 
. Reunião Conferência 
Vicentina 
18.10 
. Primeira Comunhão 
. Dia Mundial das MIssões 
24.10 
. Profissão de Fé 
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