
Jeus é o MODELO:
também nós precisamos de ser

“servidores” e “escravos de todos”.

Serviço Litúrgico
Domingo, 21 de outubro — 08h30
— Irmãos da Confraria das Almas
Segunda, 22 de outubro — 20h00
— Irmãos da Confraria das Almas
— Ludovina Rosa da Silva
— Elbino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Maria Alice Boaventura Afonso e familiares
— Albino Sampaio da Silva
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— António Pires da Silva e filho
— Olívia Barbosa da Silva, marido e familiares
— Manuel Pires Afonso
— Cecília Martins de Lima
— Manuel da Silva Pires
— António Gonçalves Neiva, filho e cunhados
— António Jorge Miranda Pires e avós
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Fernando Barbosa Pires
Quinta, 25 de outubro — 20h00
— Irmãos da Confraria das Almas
— Manuel António Pires, esposa e filhos
— Maria Ferreira Pires
— Emília Barbosa Miranda, marido, filha e gen-

ros
— Albino Sampaio da Silva
— Manuel Pires Afonso
— Albino Sampaio Pires Braga
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— José Maria da Silva Couto
— Laurinda Antónia Pires, filho e pais
— Maria Saúde Ribeiro Rocha, avós e tios
— David Francisco Ramos, pais, filhos e ir-

mãos
— Hilário Sampaio Boaventura e família
— Deolinda da Silva e marido
— José Carlos, Maria do Nascimento e sogra
Sábado, 27 de outubro — 17h30
— Irmãos da Confraria das Almas
Domingo, 28 de outubro — 08h30
— Irmãos da Confraria das Almas
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Intenções das Missas
Sábado, 27 de outubro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

das crianças do 1.º e 6.º Ano
Domingo, 28 de outubro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 7.º Ano

— Da responsabilidade
das crianças do 4.º Ano
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Missões e Ano da Fé
Neste mês, somos convidados a reflectir na

missão evangelizadora da
Igreja no mundo. A Igreja tem
como missão promover a fé
na morte e ressurreição de
Jesus que veio para “dar a
vida pela redenção de todos”.
O serviço não é só uma
virtude para os cristãos; é a
maneira cristã de entender a

verdadeira realização da vida humana, unida
à de Jesus. Só assim se pode dar ao mundo a
alegria, a simplicidade do coração e a paz.

Como partir em missão/fazer missão no
lugar onde estamos? Como ser missionário
na vida quotidiana? O que fazer para tornar
este mundo um lugar mais solidário e
fraterno? Como continuar a missão que Jesus
entregou? São algumas das questões às quais
podemos dar algumas respostas.

ELE pode contar contigo?

— Rosa Maria Baltazar Vilas Boas
— Ana Cristina Couto Sá
— Adolescentes do 8.º Ano



Outros assuntos
29.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Is 53, 10-11;
Salmo – Sal 32, 4-5. 18-19. 20 e 22;
2.ª Leit. – Hebr 4, 14-16;
Evangelho – Mc 10, 35-45.
Ao Evangelho nunca ficamos insensíveis.

Jesus fala e vive segundo um conjunto de cri-
térios que não são normais no aspecto huma-
no e, tantas vezes, estão em total contraste
com a conduta normal humana. Isto aconte-
ce para nos fazer encontrar e viver a verda-
deira vida, a vida em Deus. Os trechos evan-
gélicos dos últimos domingos sublinharam
estes contrastes. Há três domingos: “Se a
tua mão é para ti ocasião de escândalo,
corta-a; porque é melhor entrar mutilado
na vida do que ter as duas mãos e ir para
Geena”. Há 2 domingos era a propósito da
fidelidade conjugal. No domingo passado, as
palavras radicais de Jesus destacavam o obs-
táculo das riquezas para viver no Reino de
Deus. O texto evangélico deste domingo fala-
nos da ânsia de poder.

Tiago e João aproximam-se de Jesus e
fazem este pedido: “Concede-nos que, na
tua glória, nos sentemos um à tua direita e
outro à tua esquerda”. Até para nós, este
pedido nos apanha de surpresa, porque Jesus
nunca tinha alimentado desejos de poder e de
domínio, pelo contrário. O evangelho coloca
este diálogo depois do terceiro anúncio da
morte e ressurreição, feito pelo próprio Jesus
(Mc 10,32.34). E Marcos faz questão de dei-
xar bem claro que nos três anúncios os discí-
pulos ficaram surpreendidos e sem entender
nada (Mc 8,32-33;932-37). O pedido de Tiago e
de João representa o desejo espontâneo do
coração humano; por isso, também do nosso.
Este pedido expressa-se de muitas maneiras:

ânsia de poder, vontade de triunfar, querer ser
o primeiro, ser reconhecido, ser protagonista,
chamar as atenções, desejo de ser aplaudi-
do… Talvez tenhamos necessidade do poder
e do êxito por causa da nossa fraqueza, ou
seja, para compensar a profunda vivência da
nossa debilidade. Exemplo disto é a forma
como todos os dias conversamos com os ou-
tros. Há pessoas que gostam de ser o centro
de tudo, que gostam de ter sempre razão e o
direito de acusar os outros; há outros que di-
ficilmente se calam e ouvem os outros. Jesus
não se limita a dar ensinamentos como um
mestre sábio. Vai ao núcleo da sua mensa-
gem e da sua própria vida. Faz uma compa-
ração entre “os chefes das nações” e Ele
próprio. Fala claramente dos poderosos, por-
que “tiranizam” e “oprimem”.

Em contraste com o abuso do poder, Je-
sus apresenta-se como modelo, “porque o
Filho do homem não veio para ser servi-
do, mas para servir”. Esta postura faz par-
te do núcleo da experiência místico-ética de
Jesus e aparece de muitas formas em toda a
linguagem evangélica. A atitude de servir e
de não ser servido, de perder e dar a vida, é a
razão e o sentido da sua morte e ressurrei-
ção. Jesus, de uma forma inesperada, con-
cretiza as palavras proféticas de Isaías: “o
Justo, meu Servo, justificará a muitos” (1.ª
leitura). O texto da Carta aos Hebreus tam-
bém se refere a isto: “Ele mesmo foi prova-
do em tudo, à nossa semelhança, excepto
no pecado”. Jesus compreendeu que o po-
der é uma tentação e não caiu nela. Ele veio
para servir e não para ser servido, até dar a
sua própria vida. A Eucaristia é um sinal da
sua doação e entrega. Precisamos de ser
“servidores” e “escravos de todos”. Isto é
mais que um conselho espiritual de Jesus; é a
sua maneira de entender a nossa vida huma-
na, como a sua.

Passeio dos Idosos
Informa-se as pessoas inscritas para o pas-

seio a Peniche – Figueira da Foz, a realizar
na próxima Sexta-feira, que a saída será às
7h30 horas do adro da Igreja.

Contas de S. Lourenço
A Fábrica da Igreja, na sua última reunião,

analisou e aprovou as contas da Festa de S.
Lourenço, de que apresentamos os totais:
Receita total ......................... 66.982,00 €
Despesa total ......................  66.847,68 €
Saldo .........................................  134,32 €

As contas pormenorizadas serão publica-
das na próxima edição do jornal interparoqui-
al Nascer de Novo.

Peditórios do S. Miguel
Como é habitual, no mês de Outubro de-

correm os Peditórios de S. Miguel. Como ainda
não há Comissão para a Festa de S. Louren-
ço, os peditórios das Confrarias começam este
fim de semana.
Confraria do Santíssimo.......  21 de Outubro
Confraria das Almas ............  28 de Outubro
Ass. Coração de Jesus ....  04 de Novembro

Direitos Paroquiais
Continuam em pagamento os Direitos Pa-

roquiais ou Côngrua, e até ao final do ano.
Podem levar da Igreja os respectivos en-

velopes e entregar  na Sacristia ou depositar
no Ofertório das Missas.


