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Olhar com o coração 
 

     Estamos a percorrer estradas nunca feitas pela humanidade. Não falo da pandemia, 
porque o mundo já atravessou algumas. Estradas de tempos diferentes com dificuldades e 
desafios novos. O mundo mudou muito num espaço de uma ano,  já não é o mesmo, trans-
formou-se radicalmente, umas para piores e outras para melhores. A carta do Papa Francis-
co Laudato si encontra hoje uma maturidade de entendimento diferente daquilo que nos 
apresentava na altura do seu lançamento (aconselho a [re]ler. Não porque se acrescentaram 
coisas, mas porque o olhar sobre o mundo e sobre nós próprios mudou. A ecologia do pla-
neta e a ecologia humana estão intimamente ligadas, e se cada um não se empenhar em 
mudar atitudes e mentalidade corremos o risco de nos autodestruir. 
     Nesta semana o Papa voltou a surpreender-nos com uma nova encíclica – Fratelli tutti. 
Também nesta carta se pode encontrar o verdadeiro desafio para todos – a fraternidade. 
Se o vírus nos mantem na distância física social, isto não quer dizer que se quebra necessa-
riamente a relação, pelo contrário, é um desafio a fortalecer os nossos laços de fraternida-
de. Afinal vivemos nesta casa comum que é a terra. Todos «estamos no mesmo barco e 
sozinhos não nos salvaremos». Todos somos precisos e todos são importantes. O verdadei-
ro desafio é construir uma comunhão entre nós que ultrapassa as fronteiras das culturas, 
credos ou mesmo ideologias.  
     Lanço o verdadeiro desafio de lermos esta nova encíclica e redescobrir o verdadeiro 
tesouro da humanidade.                                                                                                                             

                                                                                             PG 
 
 
 
Link para se ler a encíclica 
 
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/
documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-
tutti.html 
 

OUTUBRO           INFORMAÇÕES 

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 

3ª feira - 13 08.30h    Missa na igreja paroquial  
 09.00h    Confissões 
 19.00h    Missa na igreja paroquial  
4ª feira - 14 08.30h    Missa na igreja paroquial  
 21.15h    Reunião do secretariado permanente 
5ª feira - 15 08.30h    Missa na igreja paroquial  
6ª feira - 16 08.30h    Missa na igreja paroquial  
 09.00h    Confissões 
Sábado - 17 17.00h    Missa na igreja paroquial - ao encargo dos Candeeiros   
  19.30h    Missa na igreja paroquial 

Domingo  - 18  09.00h    Missa na igreja paroquial  
Domingo XXIX 11.00h    Missa na igreja paroquial 
do T.  Comum 12.30h    Baptismo 

 18.30h    Missa na igreja paroquial 
 

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

Liturgia do próximo Domingo: XXIX Domingo do Tempo Comum - 18 Outubro 
   

                     *  Is 45, 1.4-6            * Sl 95            * 1 Tes 1, 1-5b        * Mt 22, 15-21 
    

     O cristão é um cidadão como os outros: desfruta dos mesmos direitos, 
tem os mesmos deveres e está obrigado a recusar todo o tipo de privilé-
gios.  
     Para colaborar na construção da sociedade civil, deverá também pagar 
os impostos? A esta pergunta responde o Evangelho.  
     A primeira leitura ilumina as relações entre fé e política, porque mostra 
como Deus se interessa e guia os acontecimentos da história, de forma 
que tudo conduza ao bem e à felicidade do seu povo. A segunda leitura apresenta o com-
promisso concreto que envolvia a comunidade de Tessalónica, na vivência da sua religião.                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            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 voluntários, quando possí-
vel.  
Por isso a Eucaristia de sábado dia 17 às 17h, fica ao encargo dos Candeeiros. 

Ofertórios Consignados 
Neste fim de semana, os 
ofertórios das missas são 
para as Missões 
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