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PERGUNTA 
DA SEMANA

O que é que 
tens feito para 
despertar nos 

outros o desejo 
de Deus?

A história está nas mãos de Deus. 
Interpretada à luz da fé, a história 
pessoal e coletiva recebe o seu 
significado. Qualquer acontecimento 
pode ser oportunidade para 
reconhecer Deus: «Eu sou o Senhor 
e não há outro; fora de Mim não há 
Deus». As coisas que têm a imagem 
e inscrição de César pertencem a 
César. «De quem é esta imagem e 
esta inscrição?». Ora, o ser humano 
contém a imagem e a inscrição 
divina: pertencemos a Deus. Só ele «é 
grande e digno de louvor». Só Deus 
merece o nosso cântico de ação de 
graças e a dedicação da nossa vida. 
Guiados pelo Espírito Santo, tendes a 
missão de realizar «obras poderosas» 
que manifestem «a atividade da 
vossa fé, o esforço da vossa caridade 
e a firmeza da vossa esperança».

A caridade é o sinal mais eloquente 
da nossa ‘imagem’ e ‘inscrição’ divina. 
Para nós, não é mera filantropia ou 
assistencialismo, ter um bom coração. 
É o nosso vínculo ao amor divino que 
nos impele, até exige, a realizar todas 
as obras de misericórdia. Por isso, 
podemos dizer que todos os nossos 
atos de bondade são a nossa melhor 
resposta diante da revelação do amor 
de Deus. O testemunho da nossa fé, a 
manifestação ativa da nossa adesão 
a Jesus Cristo, torna-se visível no 
‘esforço’ da nossa caridade. O amor 
é o rosto da nossa fé e o sustento da 
nossa esperança. O nosso programa 
de vida só pode ser este: um coração 
que «vê onde há necessidade de 
amor, e atua em consequência» 
(Bento XVI).

“Um banquete”“Um banquete”
‘Onde há amor há um olhar’, 
em laboratoriodafe.pt

Festa 
da caridade
Deus não desiste do banquete. Hoje, 
lembremos o escândalo que é deixar 
milhões de pessoas fora do banquete 
de uma vida humana digna. Se nada 
fizermos de pouco, tudo permanecerá 
na mesma! São muitas as desculpas 
que inventamos para não atender 
às necessidades de quem hoje pode 
ser o nosso próximo (como sugeriu 
Jesus Cristo noutra ocasião com a 
parábola do Bom Samaritano). Somos 
desafiados à conversão, à ousadia de 
viver conforme os critérios de Deus.



 

 
EUCARISTIAS 

 
         

 
 
INFORMAÇÕES 

 
CATEQUESE. Devido ao estado de pandemia, este ano não 
haverá inscrições presenciais para o 1° ano da catequese. 
A paróquia disponibiliza, na sua página, os documentos 
necessários para efectuar a inscrição, que deverão ser 
digitalizados e enviados para o e-mail criado para o efeito: 
paroquiagualtar@gmail.com. 
 
CONFRARIA Nª Sra. DO ROSÁRIO. Reúne em 
Assembleia de Irmãos este domingo, dia 11 de Outubro às 
08h45, na Igreja Nova. 
 
ESCOLA DE FAMÍLIAS. O Departamento da Pastoral da 
Família vai continuar com a ESCOLA DE FAMÍLIAS, em 
encontros presenciais ou na forma de «telescola». O 
próximo é no dia 11 de Outubro, com o tema “Família e 
Escola On Line”. A inscrição pode ser feita na página da 
Arquidiocese ou da paróquia. 
 
MISSÕES. No dia 18 de Outubro celebramos o Dia Mundial 
das Missões. O ofertório das eucaristias, nesse dia, está 
consignado como contributo para as Missões. 

 

 
 

Dom. 11.  08h00  Confraria de São Brás 
 11h00  POVO DE GUALTAR 
Seg. 12. 18h45 Laura de Jesus Alves Carvalho (A), marido e fam. 
Ter. 13. 18h45 Orlando Manuel Palmeira Sousa 
Qua. 14. 18h45 José da Fonseca e Silva (7º dia); José Machado Dias; Manuel 

Duarte Branquinho e Ludovina; Manuel Maria Torres Fernandes e 
Teresa Rodrigues Oliveira; Domingos Ferreira Matos (A) e fam.; Joaquim 
Braga Lopes e fam.; Domingos Henrique Sousa Gonçalves e fam.; José 
Fernandes Marques; Luís Vieira Marcos e fam.; João Oliveira Freitas; 
José Ferreira e filho 

Qui. 15. 18h45 Maria de Fátima Pinto Gonçalves 
Sex. 16. 18h45 Avelino Ribeiro Braga e Rosa Ramoa 
Sáb. 17. 18h15 Maria das Dores Palmeira Ferreira Marques; Maria Conceição 

Carvalho; Maria Conceição Rodrigues Machado; José Henriques e 
esposa; Manuel Joaquim Silva e esposa; Maria de Fátima Ferreira; Maria 
Josefa Ferreira e fam.; Maria de Jesus Machado; Maria de Fátima 
Peixoto; José Manuel Rocha da Costa 

Dom. 18.  08h00  José Ribeiro da Mota 
 11h00  POVO DE GUALTAR 

Agenda Litúrgica 
 
03.10 
. Beata Alexandrina 
 
15.10 
. Santa Teresa de Jesus 
 
17.10 
. Santo Inácio de Antioquia 
 
18.10 
. São Lucas 
 
19.10 
. São Frutuoso 
 
Agenda Paroquial 
 
13.10 
. Reunião Conferência 
Vicentina 
 
16.10 
. Reunião Catequistas 
 
18.10 
. Primeira Comunhão 
. Dia Mundial das Missões 
 
24.10 
. Profissão de Fé 
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