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A palavra de Deus coloca-nos

diante do essencial: o imperativo
do amor. Assim se expressa o maior
mandamento da Lei: «Amarás o
Senhor teu Deus com todo o teu
coração [...]. Amarás o teu próximo
como a tua mesmo». O exemplo
vem do próprio Deus, fonte e meta
do amor: é «misericordioso», está
sempre próximo do estrangeiro, do
órfão, da viúva, do pobre... e desafianos à mesma compaixão. Primeiro,

PERGUNTA
DA SEMANA

Quantos nomes é
que tens inscritos
no teu coração?

em grau e não em ordem, o amor
a Deus: «Eu vos amo, Senhor minha
força, minha fortaleza, meu refúgio e
meu libertador» Depois, ser «exemplo
para todos os crentes» supõe o amor
aos irmãos: a caridade vem de Deus
e nunca dele nos afasta. Um só e
único verbo une e resume ambos os
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mandamentos: amar.

“Amarás”
A experiência nuclear na vida de

cada pessoa é amar e ser amada.
Deixa marca profunda em quem ama

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

virtude que procede do próprio Deus

A caridade
dá que fazer!

e contagia todo o mundo. O amor

Somos chamados a ser ‘bons

ultrapassa o âmbito sentimental:

samaritanos’. Há de ser esse o nosso

também entra no da convicção e

fazer de cada dia, o nosso estilo

do compromisso. Claro, quando é

de vida. Sejamos ativos e criativos,

uma experiência agradável, amar

generosos e ousados no exercício da

é um prazer que satisfaz e ilumina

caridade. Não podemos mais desviar

interiormente. Mas, se o amor é fonte

o nosso olhar do irmão. «Fomos

de dor já é bem mais difícil vivê-lo

criados para a plenitude, que só se

como convicção e compromisso.

alcança no amor. Viver indiferentes

Ao promover a cultura da caridade

à dor não é uma opção possível; não

como imperativo cristão ficamos

podemos deixar ninguém caído ‘nas

conscientes de que a caridade dá

margens da vida’» (Encíclica sobre a

mesmo muito que fazer!

fraternidade e a amizade social, 68).

e em quem é amado. Reduzir o amor a
um sentimento é pouco, muito pouco!
O cristão eleva-o à categoria de

EUCARISTIAS
Dom. 25. 08h00 Maria da Graça Martins (A)
11h00 POVO DE GUALTAR
Seg. 26.

18h45 Manuel Dias Gomes (Conf. Almas)

Ter. 27.

18h45 José Vieira Marcos, pais e sogros

Qua. 28.

18h45 Almerinda Jesus Silva e mãe; Jorge Inácio Silva Ferreira; João
Ferreira Machado (A); Maria Glória Nogueira e filhos; Narcisa Cunha
Pereira e mãe

Qui. 29.

18h45 Emília Leite

Sex. 30.

18h45 Manuel Carvalhais

Sáb. 31.

18h15 José Ferreira (Conf. S. Brás); António Ferreira Machado; Carlos
Alberto Rodrigues; Maria de Fátima Ferreira; Alfredo Armando
Malheiro; Joaquim Rodrigues e esposa; Francisco Costa Palha e esposa;
Dulce Andreia Figueiras (A); José Palha da Costa; Maria Adelaide Moura
Pereira

Dom. 01. 08h00 Confraria das Almas
11h00 Almerinda Rosa Pereira Fernandes (A)

INFORMAÇÕES
DIA DE TODOS OS SANTOS E FIÉIS DEFUNTOS.
Mantêm-se suspensas todas e quaisquer formas de
celebração comunitária nos cemitérios para os dias de
Todos os Santos e Fiéis Defuntos. As visitas aos cemitérios
obedecem às normas estabelecidas pelas autoridades civis.
Na página da paróquia podem encontrar uma proposta de
oração, que poderá ser vivida individualmente junto da
campa dos familiares defuntos, assim como também ser
celebrada pela família no seu próprio lar. Á entrada do
cemitério, esta oração estará disponível em QRCode.
No dia 02 de Novembro haverá celebração da eucaristia nas
seguintes horas: 08h00 | 18h30 | 20h30.
MOMENTO DE ORAÇÃO. Este domingo, às 17 horas,
teremos o momento mensal de oração.
SEMANA DOS SEMINÁRIOS. No dia 01 de Novembro
inicia-se, em todas as dioceses de Portugal, a Semana dos
Seminários. Será um tempo oportuno para reavivarmos a
importância dos Seminários na vida Igreja, como espaços
de formação dos futuros sacerdotes. Não deixemos
também de nos sentirmos responsabilizados por favorecer
o despertar de vocações sacerdotais no seio da nossa
família e da nossa comunidade paroquial.
ENCONTRO PREPARAÇÃO MATRIMÓNIO. Nos dias 21
e 22 de Novembro há um Encontro de Preparação para o
Matrimónio, organizado pela nossa Zona Pastoral. Será em
São Lázaro, mas a inscrição pode ser feita na nossa
paróquia. Destina-se aos noivos que pensam contrair
matrimónio no próximo ano.

Agenda Litúrgica
28.10
. São Simão e São Judas
01.11
. Solenidade de Todos os
Santos

Agenda Paroquial
01.11
. Início Semana Seminários
07.11
. Profissão de Fé (4)
08.11
. Ofertório Seminários
10.11
. Reunião Conferência
Vicentina
13.11
. Formação MEC
15.11
. Primeira Comunhão
. Dia Mundial dos Pobres
22.11

