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TRIGÉSIMO
Jeremias 31, 7-9
Salmo 125 (126)
Hebreus 5, 1-6

Marcos 10, 46-52

‘EXERCÍCIO’
DA SEMANA

Onde há amor

nascem gestos:

caminhar juntos.

O itinerário percorrido, entre Jericó
e Jerusalém, surge como modo de
apresentar as condições para o
discipulado. O cego Bartimeu, na
margem, gritando e mandado calar,
é modelo e lição para os apóstolos,
ainda ‘cegos’ com a ambição do
poder: curado, «recuperou a vista e
seguiu Jesus pelo caminho». Em Jesus
Cristo, «sumo sacerdote [...] constituído
em favor dos homens», cumpre-se
a salvação anunciada pelo profeta
Jeremias. Como naquele tempo,
somos convidados a proclamar os
louvores de Deus: «Soltai brados de
alegria». Sim, «grandes maravilhas fez
por nós o Senhor, por isso exultamos
de alegria». Nós somos esse povo de
salvos quando, pela fé, decidimos
seguir as pegadas do Mestre, quando

BOLETIM INTERPAROQUIAL . ARCIPRESTADO DE BRAGA . 778

FAMÍLIA SOLIDÁRIA

lhe confiamos toda a nossa vida.

“Seguiu Jesus
pelo caminho”
Caminhar com Jesus, caminhar
juntos: eis o grande desafio do

discipulado, o grande desafio para

‘Onde há amor nascem gestos’,
‘série’ em laboratoriodafe.pt

tempos. Três palavras orientam este

Igreja Sinodal

momento histórico, «o caminho que

A atitude de Jesus Cristo,

Deus espera da Igreja do terceiro

acompanhada por aqueles que

milénio»: comunhão, participação

animam o cego, revela a essência

e missão. Hoje, peçamos ao Senhor

da Igreja Sinodal: a caminho, atenta

Jesus que nos cure a cegueira da

a todos os ‘gritos’, também os que

autorreferencialidade, do clericalismo,

incomodam a partir das bermas,

da tentação do poder, de mandar

o Papa gosta de lhes chamar

calar as vozes incómodas. Sinodal

periferias, com palavras e gestos

é uma Igreja que acolhe o grito

de ânimo (e não de recriminação),

de todos, escuta os seus anseios,

permitindo que, de pé, possamos

caminha com todos, certa de que,

seguir juntos. Interpela o Papa

no diálogo, pode dar a conhecer as

Francisco: «Nós, comunidade cristã,

maravilhas que Deus fez e faz por

encarnamos o estilo de Deus, que

nós. Onde há amor nascem gestos:

caminha na história e partilha as

caminhar juntos!

vicissitudes da humanidade?».

a Igreja Católica, nos próximos

Seg. 25

08h00 Vítor Manuel Figueiredo Petisca, pais e sogros

Ter. 26

18h30 José Vieira Marcos, pais, sogros e irmãos

Qua. 27 18h30 Manuel Dias Gomes; Maria da Graça Martins (A); Emília Leite; Maria
da Glória Nogueira, marido e filhos; Narcisa da Cunha Pereira e

ATENDIMENTO SEMANAL

Deve privilegiar-se a marcação individual, através de
contacto telefónico.

mãe; Maria do Egipto Viegas
Qui. 28

18h30 João Ferreira Machado (A)

Sex. 29

18h30

Sáb. 30

18h00 António Ferreira Machado; Maria Alzira Malheiro Silva e marido;
Maria Adelaide Moura Pereira; Alfredo Armando Malheiro; Carlos
Alberto Rodrigues; Maria de Fátima Ferreira; Maria Helena Barbosa
Silva; Manuel Joaquim Silva (A)

Dom. 31 08h00
11h00 PELO POVO

ENCONTRO PASTORAL INTERPAROQUIAL. No dia 13 de novembro teremos o 1º
Encontro Pastoral Interparoquial. Esta atividade pretende ser um momento de
formação pastoral e de partilha de experiências entre comunidades. Convido, por
isso, os membros de todos os grupos e movimentos paroquiais a participarem,
inscrevendo-se junto do responsável do seu grupo. O encontro inicia pelas 09h30 em
Este São Mamede e termina pelas 16h00 em Gualtar.

Agenda Paroquial
29.10
. Formação Catequistas
31.10
. Início Semana dos
Seminários
CRISMA ADULTOS. Iniciaremos, em breve, os encontros de preparação para a
01.11
. Visita ao Cemitério
celebração do Sacramento do Crisma, para pessoas adultas (> 21 anos). As inscrições
05.11
podem ser feitas preenchendo a ficha própria que se encontra na página da paróquia,
. Formação Catequistas
ou então pessoalmente com o pároco.
. Oração pela Vida e
Vocações (Igreja São
Paulo)
MISSÕES. No dia 24 de outubro a Igreja celebra, em todo o mundo, o Dia Mundial
06.11
das Missões. Aliás, todo este o mês tem este sentido missionário. Com esta
. Preparação Baptismos
celebração, tomamos consciência do imperativo de anunciar o Evangelho a todos os
15H
. Reunião de Piedade
povos, e agradecemos a dedicação de todas as pessoas que se entregam á Missão.
07.11
Os ofertórios das eucaristias desse dia estão consignados às Missões.
. Ofertório Seminários
Diocesanos
PREPARAÇÃO BAPTISMO. No dia 06 de novembro, às 15h00, haverá encontro de
09.11
. Reunião Conferência
preparação para o Batismo. O próximo encontro será a 15 de janeiro. Para facilitar
Vicentina
a logística, convém informar o pároco da participação no encontro.
12.11
. Reunião Catequistas
TODOS OS SANTOS. No dia 01 de novembro, Solenidade de Todos os Santos, além
13.11
. Encontro Pastoral
da celebração da Eucaristia nos horários habituais em dias santos, teremos um
Interparoquial
momento de oração às 15 horas, na Igreja Matriz, seguida de Procissão ao Cemitério,
. Magusto CNE
se o tempo o permitir.
14.11
. Dia Mundial dos Pobres
. Adoração ao Santíssimo
18.11
. Encontro
Assistentes
paroquiadegualtar
paroquia.gualtar@arquidiocese-braga.pt
www.arquidiocese-braga.pt/gualtar
paroquiadegualtar
CNE
+351 965 098 699 | 253 144 740
KyriosChMS
20.11
. Dia Arquidiocesano da

