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   É verdade, estamos de regresso com este 
primeiro número depois do confinamento.   
    
   Embora a pandemia ainda não esteja 
vencida, não queiramos que ela nos vença, 
sobretudo pela falta de animosidade. Nes-
te tempo, experimentámos o espírito de 
desconfiança uns para com os outros, pois 
neste caso bem se aplica o conceito: todos 
são suspeitos até se provar em contrário. É 
um tempo difícil, porém S. Paulo recorda-
nos: «Somos atribulados 
por todos os lados, mas 
não desanimamos; somos 
postos em extrema dificul-
dade, mas não somos ven-
cidos por nenhum obstá-
culo» (2Cor. 4,8). A pan-
demia não é um castigo 
de Deus, porém é uma 
oportunidade para reflec-
tirmos sobre a nossa vida e da nossa 
sociedade. A pandemia aflorou o que 
tínhamos de melhor e de pior. O convite 
da parte de Deus a uma mudança interior 
é central, como nos recorda o Papa Fran-
cisco: «Tal como os discípulos que, falando 
a uma só voz, dizem angustiados ‘vamos 
perecer’, assim também nós nos apercebe-
mos de que não podemos continuar o cami-
nho cada qual por conta própria, mas só o 
conseguiremos juntos.».  
 

   É urgente [re]agir, não numa atitude 
cega e irracional, mas ao medo e à tenção 
de nos isolarmos das pessoas, do mundo 
e até de Deus. Confinar também é con-
frontar os nossos limites interiores, con-
finar também é colocar fronteiras ao nos-
so egoísmo, aos nossos medos e à nossa 
acédia (1). Por isso, com prudência e sabe-
doria, não nos fechemos. Procure cada 
um sair de si mesmo e ir às periferias do 
seu coração para ver onde podemos amar 

e salvar os outros que por 
vezes estão tão perto de 
nós. A solidão e a indife-
rença são mais letais que 
o actual vírus! Que nenhu-
ma pessoa morra neste 
mundo pelo Covid-19 ou 
por falta de cuidados, e 
muito menos por falta de 
amor. Para a indiferença 

ainda não há vacina. Só Deus nos pode 
curar.  
   Deixemo-nos amar e alimentar por Ele e 
pelos meios sacramentais que nos oferece 
e só assim poderemos saciar a verdadeira 
fome de vida dos nossos irmãos.                                     
 
 
 
(1) (grego akêdía, -as, indiferença, torpor, exaustão, em 
português:  Tristeza ou melancolia profunda, estado 
de desânimo ou fraqueza. = ADINAMIA, FROUXIDÃO, 
INDOLÊNCIA) 

 

VAMOS [RE] AGIR! 



OUTUBRO           INFORMAÇÕES 

Sábado - 3 17.00h    Missa na igreja paroquial - ao encargo da Azambujeira 
 19.30h    Missa na igreja paroquial 
Domingo  - 4  09.00h    Missa na igreja paroquial  

 11.00h    Missa na igreja paroquial 
Domingo XXVII  12.30h    Baptismo    

do T.  Comum 18.30h    Missa na igreja paroquial 
2ª feira - 5 10.45h    Casamento de Mariana e Rui 
3ª feira - 6 08.30h    Missa na igreja paroquial  
 09.00h    Confissões 
S. Bruno 19.00h    Missa na igreja paroquial  

4ª feira - 7 08.30h    Missa na igreja paroquial  
5ª feira - 8 08.30h    Missa na igreja paroquial  
6ª feira - 9 08.30h    Missa na igreja paroquial  
 09.00h    Confissões 
 21.15h    Reunião de Catequistas da Infância, na Igreja Paroquial.  
Sábado - 10 17.00h    Missa na igreja paroquial - ao encargo do Bairro da Figueira  
  19.30h    Missa na igreja paroquial 

Domingo  - 11  09.00h    Missa na igreja paroquial  
Domingo XXVIII 11.00h    Missa na igreja paroquial 

do T.  Comum 12.30h    Baptismos 
 18.30h    Missa na igreja paroquial 

 

* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18.00h 

 21.15h    Reunião do Secretariado da Catequese no Centro Comunitário  

Liturgia do próximo Domingo:  XXVIII Domingo do Tempo Comum - 11 Out. 
  

               *  Is 25, 6-10a   * Sl 22   * Fl 4, 12-14.19-20    * Mt 22, 1-14    
 

   A primeira leitura e o Evangelho estão unidos pelo tema do banquete, sím-
bolo da felicidade e da alegria do Reino de Deus.  
   A primeira leitura apresenta-nos a promessa; o Evangelho, a realização. O 
convite para entrar é dirigido a todos, a coragem de entrar é de poucos. 
   A segunda leitura está ligada a este tema. Nela é-nos apresentado o exem-
plo da comunidade de Filipos, onde reina um amor autêntico e uma vida 
completamente nova; a ajuda enviada a Paulo é prova disso mesmo.                     Fernando Armellini 

Missa de sábado às 17.00h 
 
Como ainda não há segurança para celebrar a Eucaristia nas Capelas da nossa Paróquia, 
decidiu-se que a missa de sábado das 17 h na Igreja Paroquial, ficará a cargo dos lugares 
das Capelas, que ficam responsáveis pelas leituras, cânticos e e voluntários, quando possí-
vel.  
Por isso a Eucaristia de sábado dia 10 às 17h, fica ao encargo do Bairro da Figueira. 
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