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OUTUBRO

2021

ANO B  
DOMINGO
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 
lhe confiamos toda a nossa vida.

Caminhar com Jesus, caminhar 
juntos: eis o grande desafio do 
discipulado, o grande desafio para 
a Igreja Católica, nos próximos 
tempos. Três palavras orientam este 
momento histórico, «o caminho que 
Deus espera da Igreja do terceiro 
milénio»: comunhão, participação 
e missão. Hoje, peçamos ao Senhor 
Jesus que nos cure a cegueira da 
autorreferencialidade, do clericalismo, 
da tentação do poder, de mandar 
calar as vozes incómodas. Sinodal 
é uma Igreja que acolhe o grito 
de todos, escuta os seus anseios, 
caminha com todos, certa de que, 
no diálogo, pode dar a conhecer as 
maravilhas que Deus fez e faz por 
nós. Onde há amor nascem gestos: 
caminhar juntos!

“Seguiu Jesus 
pelo caminho”

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

Igreja Sinodal
A atitude de Jesus Cristo, 
acompanhada por aqueles que 
animam o cego, revela a essência 
da Igreja Sinodal: a caminho, atenta 
a todos os ‘gritos’, também os que 
incomodam a partir das bermas, 
o Papa gosta de lhes chamar 
periferias, com palavras e gestos 
de ânimo (e não de recriminação), 
permitindo que, de pé, possamos 
seguir juntos. Interpela o Papa 
Francisco: «Nós, comunidade cristã, 
encarnamos o estilo de Deus, que 
caminha na história e partilha as 
vicissitudes da humanidade?».



— PLANO PASTORAL 2020>2023 — CARIDADE — IGREJA SINODAL E SAMARITANA — 2020+21 — ONDE HÁ AMOR HÁ UM OLHAR —

BRUFE
27 — QUARTA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA  
 Adosinda Aguiar Novais, mc. familiares
 Olinda Rosa Pereira Costa, mc. filha
 António Brandão, esposa e filho, mc. filhos e netos
 Alcino Moreira Sabino, mc. esposa e filhos
 7.o Dia de Delfina Lamego Gonçalves, mc. Conf. SS. Sacramento

 21H15 - Conselho Pastoral Paroquial
 Na cripta da Igreja

29 — SEXTA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA  
 Mário Campos Moreira e família, mc. filho Joaquim
 Luzia Campos Santos, mc. Mimosa Paula Santos Costa
 José Augusto M. Cunha Mendes, pais e sogros, mc. esposa
 José Mendes da Costa e família, mc. filha Balbina
 Manuel Fernando Silva Costa, mc. esposa
 Arlindo Portela Maia, mc. esposa e filhos
 Felisberto Moreira Maia, mc. esposa

 21H30 - Preparação para Baptismo
 No Centro Pastoral de Sto Adrião, VNF

30 — SÁBADO, 19H15 - EUCARISTIA VESPERTINA 
 Armindo Rodrigues Machado, mc. família
 Marcelino Rodrigues Cardoso, mc. Benício Cardoso
 Delfim Costa Lima, mc. Confraria Sra. da Conceição
 Paulo Pereira Rodrigues e avô, mc. mãe
 Manuel Gomes Oliveira, mc. filhas e esposa

31 — DOMINGO, 9H45 - EUCARISTIA - XXXI DOMINGO TC
 António Costa Sequeira Lopes, esposa, pais e sogros, mc. filhos 
 Lino da Silva Couto e esposa, mc. filhos
 Por todos os fiéis defuntos, mc. Rodrigo Silva
 
MÊS MISSIONÁRIO E MÊS DO ROSÁRIO: iniciamos o nosso 
ano pastoral com o mês das missões, colocando-nos sob a 
proteção de Nossa Senhora do Rosário. A Legião de Maria 
ajudar-nos-á com a Oração do Terço: à semana e sábado antes 
da missa, mas ao Domingo depois da Missa. Participemos na 
Oração, rezando por uma comunidade mais missionária. Este 
ano, o tema do mês missionário é: “Jesus é a Missão” - «Não 
podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos» (At 4, 20). 

TODOS OS SANTOS: dia 1 de novembro, segunda-feira, às 15h30, 
celebraremos a Solenidade de Fiéis Defuntos. De seguida, 
fazemos romagem ao Cemitério. 

ORAÇÃO NO CEMITÉRIO: dia 1 de novembro, segunda-feira, no 
final da Eucaristia, pelas 16h30, faremos a habitual romagem 
ao Cemitério. Far-se-á uma celebração da Palavra, onde se 
evocarão os irmãos falecidos, “segundo a esperança a que 
fomos chamados”. Será uma oração de louvor e de sufrágio 
pelos irmãos defuntos. 

TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS: dia 2 de novembro, terça-feira, às 
19h15, celebraremos a Solenidade de Fiéis Defuntos. 

TODOS OS SANTOS E FIÉS DEFUNTOS: são duas “celebrações 
intimamente ligadas entre si” do mesmo modo que “a alegria 
e as lágrimas encontram em Jesus uma síntese que é o 
fundamento da nossa fé e da nossa esperança”. Para o Papa 
a Igreja “peregrina na história, alegra-se com a intercessão 
dos santos e beatos que a apoiam na sua missão de anunciar 
o Evangelho, e por outro lado ela, como Jesus, partilha as 

25 A 31 DE OUTUBRO

 
FESTA MISSIONÁRIA

Este Domingo, dia 24, no Seminário dos Missionários 
Combonianos, com o seguinte programa: 10h tertúlia 

missionária; 11h15 Eucaristia solene. No final almoço de 
farnel e convívio até meio da tarde. Participemos. 

CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL
 

No dia 27, quarta feira, às 21h15, na cripta da Igreja, 
realiza-se a primeira reunião ordinária do Conselho 

Pastoral Paroquial. Contamos com a presença de todos 
os conselheiros. Será importante que cada movimento 
apresente o seu plano pastoral a partir do programa 
pastoral apresentado na assembleia dos movimentos.

DESTAQUE

lágrimas daqueles que sofrem a separação dos seus entes 
queridos e, como Ele e com Ele, eleva o seu agradecimento ao 
Pai que nos libertou do domínio do pecado e da morte”.

PEDITÓRIO DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO: decorrerá 
no fim de semana dos Santos. A nossa paróquia não pode 
ficar indiferente a esta causa. Assim, serão várias as pessoas, 
devidamente identificadas, que estarão a realizar o peditório, 
antes e após as eucaristias, assim como, no cemitério municipal. 
O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão, como organizador e 
dinamizador do peditório, apela à contribuição de todos, porque 
na luta contra o cancro, todos contam.

ENCONTRO DE NOIVOS: dia 12 de novembro, sexta-feira, às 
21h30, no Centro Pastoral, haverá encontro para todos os 
noivos que pretendem casar-se no próximo ano civil de 2022. 
Neste encontro, dar-se-ão informações importantes para a 
celebração do seu casamento. Não faltem!

HORÁRIO DA EUCARISTIA - ALTERAÇÃO: a Eucaristia que 
celebramos à quarta-feira passará a ser celebrada, a partir 
de novembro, à terça-feira, como era antes da pandemia. Por 
isso, as intenções que estão agendadas para as quartas serão 
celebradas à terça-feira. Obrigado pela atenção.

SÍNODO: a Igreja de Deus é convocada em Sínodo. O caminho, 
intitulado «Para uma Igreja sinodal: comunhão, participação 
e missão», iniciará solenemente nos dias 9-10 de outubro, em 
Roma, e a 17, em cada uma das dioceses. Com esta convocação, 
o Papa Francisco convida a Igreja inteira a interrogar-se sobre 
um tema decisivo para a sua vida e a sua missão: «O caminho 
da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera 
da Igreja do terceiro milénio». Este itinerário, que se insere 
no sulco da “atualização” da Igreja, proposta pelo Concílio 
Vaticano II, constitui um dom e uma tarefa: caminhando lado 
a lado e refletindo em conjunto sobre o caminho percorrido, 
com o que for experimentando, a Igreja poderá aprender quais 
são os processos que a podem ajudar a viver a comunhão, 
a realizar a participação e a abrir-se à missão. Com efeito, o 
nosso “caminhar juntos” é o que mais implementa e manifesta a 
natureza da Igreja como Povo de Deus peregrino e missionário.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO: dia 29, sexta-feira, das 17h às 19h.


