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Salmo 95 (96)

1Tessalonicenses 1, 1-5b
Mateus 22, 15-21

PERGUNTA 
DA SEMANA

Quando é que 
fizeste uma boa 
ação que tenha 
transformado a 
vida de alguém?

A história está nas mãos de Deus. 
Interpretada à luz da fé, a nossa 
história pessoal e coletiva recebe 
o seu verdadeiro significado. 
Qualquer acontecimento pode ser 
oportunidade para reconhecer a 
presença e ação de Deus: «Eu sou o 
Senhor». 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).

“O esforço “O esforço 
da vossa caridade”da vossa caridade”

‘Onde há amor há um olhar’, 
em laboratoriodafe.pt

Coração 
que vê e atua
Este ano pastoral, sob o lema da 
caridade, agora com a mais recente 
Carta Encíclica do Papa Francisco 
sobre a fraternidade e a amizade 
social, dá-nos pistas para o ‘esforço’ 
da nossa caridade, a partir da 
parábola do bom samaritano (cf. 
Lucas 10, 25-37). O samaritano viu 
naquele homem um irmão e agiu 
em conformidade. A única opção 
cristã é ver (a situação concreta da 
realidade) e agir (segundo os valores 
do Evangelho).



 

 
EUCARISTIAS 

 
         

 
 
INFORMAÇÕES 

 
MISSÕES. A 18 de Outubro celebramos o Dia Mundial das 
Missões. Para além da oração pela acção missionária da 
Igreja, somos convidados à partilha material, através do 
ofertório das eucaristias deste dia, que está consignado 
como contributo para as Missões. 
 
DIA DE TODOS OS SANTOS E FIÉIS DEFUNTOS. A 
Arquidiocese de Braga decidiu pela não permissão de 
momentos comunitários de oração ou romagens aos 
cemitérios nos dias 01 e 02 de Novembro. Entretanto, o 
estado de calamidade decretado por estes dias reforça a 
pertinência desta medida. Por isso, não haverá a habitual 
romagem ao cemitério do dia de Todos os Santos. Mas 
devemos fazer memória e rezar pelos nossos defuntos… A 
visita individual aos cemitérios obedecerá aos critérios 
estabelecidos pelas autoridades autárquicas. Além disso, 
poderemos sempre, nesse dia, fazer um momento de 
oração em família e em nossas casas, por exemplo. E 
porque não, ao longo do mês de Novembro, todo ele 
dedicado aos fiéis defuntos, participar mais assiduamente 
na eucaristia, sobretudo em algum dia da semana? Porque, 
observando as normas para as celebrações, podemos 
sempre participar na eucaristia. Contamos ainda que 
possam ser disponibilizados alguns materiais que ajudem à 
vivência de Novembro como mês dedicado particularmente 
aos fiéis defuntos. 
 
 

 

 

 

Dom. 18.  08h00  José Ribeiro da Mota 
 11h00  POVO DE GUALTAR 
Seg. 19. 18h45 Glória Magalhães Dantas Machado 
Ter. 20. 18h45 João António Pinto Gonçalves (30º dia / Confraria das Almas); 

Agostinho Sousa Amorim (30º dia) 
Qua. 21. 18h45 Maria Delfina Gomes; pais e sogros de António Gomes; 

António Góis Ribeiro e pais; Maria Teresa Cardoso Caldas; Maria Corina 
Rolim e marido; Joaquim Gomes Gonçalves; Caetano Sousa Teixeira 

Qui. 22. 18h45 Nélson Figueiredo Ferreira e Armanda Maria Peixoto Silva 
Sex. 23. 18h45 João Nogueira Lopes Ferreira (A), pais e irmãos 
Sáb. 24. 18h15 Maria Alzira Malheiro Silva (A); Jorge Manuel Palmeira Ferreira; 

Herculano Manuel Pires; Jerónimo Vilaça; Luís Peixoto Marcos, José 
Peixoto Marcos e fam.; Deolinda Rosa Costa e marido; Rosa Gomes 
Peixoto e marido; Fernando Silva Ferreira (A); Maria da Luz Moreira de 
Matos; Vítor Manuel Figueiredo Petisca, pais e sogros; Maria Conceição 
Fernandes Malheiro 

Dom. 25.  08h00  Maria da Graça Martins (A) 
 11h00  POVO DE GUALTAR 

Agenda Litúrgica 
 
22.10 
. São Martinho de Dume 
 
. São João Paulo II 
 
 
Agenda Paroquial 
 
24.10 
. Profissão de Fé 
 
25.10 
. Momento de Oração 
 
01.11 
. Início Semana Seminários 
 
07.11 
. Profissão de Fé (4) 
 
08.11 
. Ofertório Seminários 
 
10.11 
. Reunião Conferência 
Vicentina 
 
13.11 
. Formação MEC 
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