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VIGÉSIMO QUINTO

Isaías 55, 6-9
Salmo 144 (145)

Filipenses 1, 20c-24.27a
Mateus 20, 1-16a

PERGUNTA 
DA SEMANA

Quais são as 
atitudes cristãs 

que procuras 
aplicar no teu 

trabalho?

Eis a grandeza e a beleza do ser 
divino: «é clemente e compassivo, 
paciente e cheio de bondade; é 
bom para com todos». Deus é tão 
«generoso em perdoar» que toma a 
iniciativa de vir ao nosso encontro 
e a todos oferecer o seu amor. Ele 
quer-nos assim, à sua imagem e 
semelhança, sempre disponíveis para 
amar e perdoar. Por isso, continua 
«a contratar trabalhadores para a 
sua vinha: [...] Ide vós também para a 
minha vinha». O essencial não está na 
hora em que o desafio é lançado, mas 
na decisão generosa em abraçar a 
causa do Evangelho, sem murmurar. 
Precisamos de converter os olhares 
e os corações para acolher os 
pensamentos e os caminhos de Deus: 
«Procurai somente viver de maneira 
digna do Evangelho de Cristo».

 
A inveja e a murmuração destroem 
a comunidade. São uma janela 
aberta para a entrada do mal, uma 
barreira ao amor e ao perdão. São 
um veneno que divide a comunidade. 
O Papa Francisco não se cansa de 
alertar para estes dois grandes males 
pessoais e comunitários. A pessoa 
invejosa é amarga: não sabe cantar, 
não sabe louvar; não conhece a 
alegria, pois está sempre mais fixa 
nos dons e nas capacidades dos 
outros do que na sua própria vida. 
É um semeador da amargura em 
toda a comunidade. Porque quando 
uma pessoa não tolera que outra 
tenha algo que ela não tem, tenta 
‘rebaixá-la’, fala mal dela, usa a arte 
destruidora da coscuvilhice. Isto não é 
viver de maneira digna do Evangelho!

“Viver de maneira 
digna do Evangelho”

‘A união faz a diferença’, 
em laboratoriodafe.pt

Inveja e 
murmuração
Deus insiste sempre numa nova 
oportunidade. O que é que te sugere 
a maneira de ser e de agir de Deus? 
O nosso suposto prejuízo, segundo a 
lógica da justa retribuição conforme 
o trabalho de cada um, esquece a 
gratuidade e a partilha e centra-se 
na inveja e na murmuração. Tal e 
qual como os primeiros contratados 
da parábola! Jesus Cristo destaca a 
bondade e a generosidade, a partilha 
e a fraternidade. Nobres princípios 
para a comunidade cristã! 



— PLANO PASTORAL 2020>2023 — CARIDADE – UMA IGREJA SAMARITANA E S INODAL 

TOME NOTA  

21 a 27 de setembro
 

22 | TERÇA-FEIRA 
19H15 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

23 | QUARTA-FEIRA 
09H00 – Eucaristia, Matriz Nova 
09H45 – 11h – Confissões, Matriz Antiga  

 

24 | QUINTA-FEIRA  
19H15 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

25 | SEXTA-FEIRA  
09H00 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

26 | SÁBADO – Missa vespertina 
09H45 – 11h – Confissões, Matriz Antiga  
18h00 – Eucaristia, Matriz Nova 
 

27 | DOMINGO – XXVI DO TEMPO COMUM 
08H30 – Eucaristia, Matriz Nova 
11H15 - 19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

 

 

PASTORAL FAMILIAR: no dia 29, às 21h30, na residência 
paroquial há encontro interparoquial para a Pastoral familiar. 
 

MOVIMENTOS PAROQUIAIS: dia 30, às 21h30, no Centro 
Pastoral, haverá encontro para todos os membros dos 
movimentos e grupos de apostolado paroquial. A presença de 
todos é imprescindível para a dinâmica do ano pastoral.  
 

FESTA DE SANTO ADRIÃO – PADROEIRO DA PARÓQUIA: no fim 
de semana 4 e 5 de Outubro, celebraremos o nosso 
padroeiro. Guardemos este fim de semana para participar 
ativa e criativamente nesta celebração em comunidade. 
 

 

CATEQUESE – ENCONTRO DE PAIS: gostaríamos de nos 
encontrar com todos os pais por anos. Entretanto, serão 
agendados esses encontros. 
 

CATEQUESE – MATRÍCULA PARA O PRIMEIRO ANO: as 
matrículas das crianças que vão ingressar no primeiro ano 
serão feitas no cartório paroquial, nos horários habituais de 
atendimento geral. Para inscrever-se na catequese as 
famílias devem estar inscritas na paróquia. Obrigado.   
 

CATEQUESE – RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA: este ano a 
renovação da matrícula da catequese é automática. No 

entanto, pede-se aos pais e encarregados de educação que 
junto dos catequistas façam o seu contributo (15€) para as 
despesas da catequese. Obrigado pela solicitude.  
 

MATRIZ ANTIGA – CONTAS: resultado do peditório do fim-de-
semana: 477,88€. Obrigado pela vossa generosidade.  
 

VISITA AOS DOENTES E IDOSOS: neste momento não nos é 
possível fazer a visita aos doentes e idosos. Contudo, se o 
doente ou idoso o desejar, para a celebração da Santa Unção 
ou para a confissão e comunhão, pedimos que nos informem 
para o efeito. A atenção de todos e o benefício da 
comunidade. Rezamos com os nossos doentes e idosos e 
pedimos-lhes que rezem por nós. Obrigado. 
 

CUIDADOS A TER NA MISSA - PANDEMIA: com gratidão, 
reconhecemos o serviço de tantos de nós no acolhimento a 
cada irmão na missa e na higienização dos espaços. Estamos 
também gratos pela forma responsável como todos nos 
temos comportado. Contudo, não podemos esmorecer nem 
desleixar no cuidado uns pelos outros: uso da máscara, 
sentar-se nos lugares indicados, se for famílias procurar um 
banco onde fiquem apenas a família, na Comunhão respeitar 
as distâncias e procurar não tocar em ninguém, não sair 
todos ao mesmo tempo e não ficar no adro a conversar em 
grandes grupos... Todos os cuidados são sempre poucos. 
Bastam os pequenos gestos para mudar muito. Sejamos 
comunidade hospitaleira e fraterna, de acolhimento e 
respeitando-nos mutuamente.  

HORÁRIOS EUCARISTIA SEMANAL: terça-feira, às 19h15; quarta-feira às 09h; quinta-feira às 19h15 e sexta-feira às 09h.  EUCARISTIA DOMINCAL: sábado, às 18h e Domingo às 8h30, às 11h15 e às 19h15.  
Devido à pandemia, os horários e o local das eucaristias estão condicionados até tempo indeterminado. Pode haver alterações no futuro, de acordo como o evoluir da pandemia. ATENDIMENTO DE SECRETARIA: de terça a sexta, das 10h às 12h e das 16h às 19h.  

ATENDIMENTO DO PÁROCO: terças, das 17h30 às 19h e sextas, das 10h30 às 12h30. Nesta fase de pandemia, agendem sempre o atendimento. Outros horários podem ser combinados por mail.  
ACOMPANHAMENTO ESPIRITUAL: o pároco está disponível para fazer acompanhamento espiritual a quem o desejar. Para o efeito, devem agendar com ele. CONFISSÕES: quartas-feiras e sábados, das 9h45 às 11h, na Capela da Misericórdia, Matriz Antiga.   

APLICAÇÃO MÓVEL – COMUNICAÇÃO PAROQUIAL: para 
melhor comunicar e para que a informação seja mais 
eficaz, a arquidiocese através do seu programa de gestão 
paroquial Kyrios, criou uma aplicação para a Paróquia 
comunicar com a sua comunidade: divulgação de 
eventos; divulgação de notícias; horários da missa; 
contactos; Boletim Effathá. Para o efeito, procure a app 
Kyrios ChMS e siga os passos para a adicional ao seu 
Telemóvel. 

CATEQUESE – INÍCIO DO ANO: apesar de todos os 
condicionalismos que a pandemia nos coloca, a missão 
da Igreja não pode parar. Assim, vamos dar início à 
catequese no dia 8 de outubro. Entretanto chegará 
informação a todos os pais ou encarregados de 
educação. Pede-se a solicitude e colaboração de todos.   

ENCONTRO DE CATEQUISTAS: dia 25, às 21h15, no Centro 
Pastoral, há encontro para todos os catequistas da 
paróquia.  


