
Serviço Litúrgico
Domingo, 20 de outubro — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 21 de outubro — 19h00
— S. Bento
— Maria da Silva Duarte e família
— Albino Sampaio da Silva
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Manuel Pires Afonso
— Quintino Fernandes e filho
— José Maria Pires Couto
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos e

familiares
— Augusto Rafael, avós e tia
— Manuel Sampaio Monteiro e familiares
— Maria Adília de Lemos e marido
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Manuel António Pires, esposa e filhos
Quarta, 23 de outubro — 19h00
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— António Maltez de Abreu, pais e sogros
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Maria Ferreira Pires
— Manuel Pires Afonso
— Laurentina Barbosa Miranda e marido
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos e

familiares
— Álvaro Ferreira Coutinho
— Maria Augusta Marques da Silva e família
Sábado, 26 de outubro — 17h30
— Cecília Barbosa
Domingo, 27 de outubro — 08h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 26 de outubro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do 1.º e 6.º Ano da Catequese
Domingo, 27 de outubro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 7.º Ano

— Da responsabilidade
do 4.º Ano da Catequese
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Ano da Fé
Os mandamentos da Lei:
Domingo: Dia do Senhor

Particularmente relevan-
te num tempo tão pessoal e
socialmente dispersivo, é o
primeiro mandamento do
Santa Igreja, o mandamen-
to da santificação semanal,
a partir de cada Domingo:
“Como ‘primeiro dia da se-
mana’ (Mc 16, 2) ele evoca a

primeira criação; como ‘oitavo dia’, que se-
gue o Sábado, significa a nova criação, inau-
gurada com a Ressurreição de Cristo. Tornou-
se assim para os cristãos o primeiro de todos
os dias e de todas as festas: o dia do Senhor,
no qual Ele, com a sua Páscoa, leva à reali-
zação a verdade espiritual do Sábado judaico
e anuncia o repouso do homem em Deus”
(CCIC, n.º 452).

— Maria dos Anjos Ribeiro
— Ana Isabel Miranda da Quinta

Jesus ensina e apela
a rezarmos sempre

e sem nunca desanimar!
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— Adolescentes do 8.º Ano



Outros assuntos
29.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Ex 17, 8-13;
Salmo – Sal 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8;
2.ª Leit. – 2 Tim 3, 14 – 4, 2;
Evangelho – Lc 18, 1-8.

Hoje, a Palavra de Deus fala-nos sobre a
oração. Mais ainda: manda-nos “rezar sem-
pre, sem desanimar”. A primeira leitura
mostra-nos Moisés de “mãos levantadas”,
como as de Cristo na cruz, a interceder pelo
seu povo. Como Moisés, assim também Cris-
to, nosso intercessor e mediador junto do Pai:
“Quando Moisés tinha as mãos levanta-
das, Israel ganhava vantagem; mas quan-
do as deixava cair, tinha vantagem
Amalec”. Assim também com Cristo: ele in-
tercede continuamente junto do Pai por nós:
“Simão, Simão, eis que Satanás pediu in-
sistentemente para vos peneirar como tri-
go; eu, porém, orei por ti, a fim de que a
tua fé não desfaleça” (Lc 22,31). Na Última
Ceia, o Senhor, mais uma vez, rezou por nós:
“Não rogo somente por eles, mas pelos
que, por meio da sua palavra, crerão em
mim!” (Jo 17,20). Que consolo saber que Je-
sus está continuamente a orar por nós e, se
nos deixarmos invadir por essa oração de Je-
sus, a nossa fé não desfalecerá, a nossa vida
não se desmoronará, a nossa existência não
sucumbirá. Se Pedro caiu e negou Jesus, foi
porque confiou em si, nas suas forças e não
na graça da oração de Jesus...

 O Senhor orou, pediu por nós e também
pediu ao Pai por ele mesmo. Como esquecer
aquelas palavras impressionantes da Escritu-
ra sobre Jesus? “É Ele que, nos dias de sua
vida terrestre, apresentou pedidos e súpli-

Junta de Freguesia
Com a tomada de posse dos novos ele-

mentos para a Junta de Freguesia, o horário
da secretaria passará a ser o seguinte:
Dias Uteis: 10h00 – 12h30 e 14h00 – 17h30
Horário suplementar:

Terça-feira: 18h30 – 19h30
Quinta-feira: 18h00 – 19h00
Informa-se ainda que o horário de atendi-

mento do Presidente será às terças e quar-
tas das 10h00 – 12h00.

Celebração dosFiéis Defuntos
Conforme já foi anunciado no Cemitério,

no ano passado, a nossa celebração doos Fi-
éis defuntos, este ano, será no seu dia pró-
prio, 2 de novembro.

A celebração será às 16h00 e, como de
costume, se o tempo o permitir, será no Ce-
mitério.

Vila Chã quase ausente
No 1.º Encontro de Evangelização, inseri-

do na dinâmica da Visita Pastoral ao nosso
Arciprestado, e que era destinado a todos os
Catequistas, Movimentos de Apostolado, Mi-
nistros Extraordinários da Comunhão, Grupos
de Jovens, Zeladoras de Altares e todos os que
queiram participar, contou com a participa-
ção de apenas quatro pessoas de Vila Chã.

Se é esta a Igreja que somos, se é este o
testemunho que damos, não nos admiremos
se começarmos a ser postos em segundo pla-
no nas nossas pretenções eclesiais, uma vez
que vemos a Igreja como um supermercado
onde vamos comprar coisas.

cas, com veemente clamor e lágrimas,
àquele que O podia salvar da morte; e foi
atendido por causa da Sua submissão. E
embora fosse Filho, aprendeu, contudo, a
obediência pelo sofrimento” (Hb 5,7s). É
este mesmo Jesus que, no Evangelho de hoje
nos ensina a rezar sempre sem desanimar!

Hoje, diante das dores do mundo, diante
do progresso da ciência que explica tantas
coisas que antes pareciam um mistério, dian-
te do nosso próprio sofrimento, somos tenta-
dos a não confiar mais na oração nem ver a
sua necessidade. No entanto, o Senhor man-
da-nos rezar! E, hoje, somos convidados a
rezar mais um pouco pelas Missões, neste Dia
Mundial das Missões.

Na mensagem para este dia, o Papa Fran-
cisco começa por nos dizer que “a fé é um
dom precioso de Deus, que abre a nossa
mente para que o possamos conhecer e
amar. Ele quer estabelecer uma relação
connosco para nos fazer participantes da
sua própria vida e tornar a nossa vida com
maior sentido, mais bela e melhor.”

O Papa chama à missão “o paradigma
da Igreja” porque é o “pano de fundo de
todas as atividades pastorais e de cada
cristão pelo batismo”, e não um programa
individual.

A primeira mensagem de Francisco para
este dia “é de grande profundidade” e re-
vela um “Papa missionário” que fala da mis-
são constantemente, “quase a cada frase”.

O Papa também escreve sobre novos con-
textos e desafios da missão, “uma nova mis-
são para os novos tempos”.  Tanto na men-
sagem como na ação o Papa Francisco  apre-
senta uma nova maneira de estar e de ser da
Igreja, “não a institucional pesada e fria
mas uma igreja leve, alegre, aberta, terna
e sorridente”.




