
Serviço Litúrgico
Domingo, 27 de outubro — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 28 de outubro — 19h00
— Irmãos da Confraria das Almas
— Cecília Barbosa
— Elvino Barbosa Miranda, filho e pais
— Albino Sampaio da Silva
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Manuel Pires Afonso
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— Ana Gonçalves Ferreira e Maria de Sá
— Augusto Rafael Couto da Costa
— Cecília Martins de Lima e filho
— Amélia da Silva ,António Ribeiro de Sá e

genros
— José Carlos, pai, irmão, sogra e Maria do

Nascimento
— Laurentina Barbosa Miranda e marido
Quarta, 30 de outubro — 19h00
— Paulo Jorge Barros da Cunha (7.º Dia)
— Irmãos da Confraria das Almas
— Valentim Silva Sá e irmão
— Maria da Silva Duarte e família
— Daniel Gonçalves Jorge, esposa e filho
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Manuel Pires Afonso
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos e

familiares
— Maria Boaventura Penteado
— Álvaro Ferreira Coutinho
— Justina Antónia Barbosa e marido
Sábado, 2 de novembroo — 16h00
— Todos os Fiéis Defuntos
Domingo, 3 de novembro — 08h30
— Irmãos da Confraria das Almas

27 de outubro
a 3 de novebro de 2013
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Intenções das Missas
Sábado, 2 de novembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do 2.º e 5.º Ano da Catequese
Domingo, 3 de novembro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 10.º Ano

— Da responsabilidade
do 6.º Ano da Catequese
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Ano da Fé
Os mandamentos da Lei:

“não matar nem causar dano”
Merece relevo o manda-

mento de “não matar”, que
requer uma aplicação geral
e concreta da sociedade no
seu todo, para que a vida de
cada um seja efetivamente
protegida e promovida, do
princípio ao fim da existên-
cia terrena: “O direito

inalienável à vida de cada ser humano, desde
a sua conceção, é um elemento constitutivo da
sociedade civil e da sua legislação. Quando o
Estado não coloca a sua força ao serviço dos
direitos de todos e em particular dos mais fra-
cos, e entre eles dos concebidos não nascidos,
passam a ser minados os próprios fundamentos
do Estado de direito” (CCIC, n.º 472).

— Manuela Coutinho
— Rosa Maria Baltazar Vilas Boas

Quem não reza é ateu,
fechado em si,

na sua auto-suficiência...
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— Adolescentes do 7.º Ano



Outros assuntos
30.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Sir 35, 15b-17. 20-22a ;
Salmo – Sal 33, 2-3. 17-18. 19 e 23;
2.ª Leit. – 2 Tim 4, 6-8. 16-18;
Evangelho – Lc 18, 9-14.

No Domingo passado, a Palavra de Deus
falava-nos da oração. Vimos, naquela ocasião,
que rezar coloca-nos diante de Deus com toda
a nossa vida: a oração é a atitude fundamen-
tal do homem de fé. Quem não reza é ateu,
fechado em si, na sua auto-suficiência. Para
quem não reza – ou não reza de verdade, com
espírito orante –, Deus na passa de um obje-
to. Neste sentido, Santo Agostinho dizia que
“a fé não é para os soberbos, mas para os
humildes”. Só aquele que se sabe pequeno e
frágil, imperfeito e limitado diante de Deus,
reza de verdade. Por isso o Eclesiástico afir-
ma que “a prece do humilde atravessa as
núvens”. E aqui não se trata simplesmente
de uma oração de momento, mas de uma ati-
tude de vida: atravessa as núvens os desejos
do coração daquele que vive a vida diante de
Deus e não fechado em si mesmo: “Bendirei
o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor
estará sempre em minha boca!” É este o
verdadeiro orante, porque é este o verdadeiro
crente: aquele que sabe bendizer a Deus em
todo o tempo – seja no tempo bom, seja no
mau. “O seu louvor estará sempre na mi-
nha boca!”

Pensando nisso, meditemos na parábola de
Jesus, sobre a atitude dos dois homens que
sobem ao Templo para rezar... Porque con-
tou Jesus a parábola? Contou-a “para alguns
que confiavam na sua própria justiça, isto
é, na sua própria retidão, nos seus própri-

Visita Pastoral
Integrada na Visita Pastoral, teremos no

dia 7 de Novembro, às 17h00, na Igreja, a
celebração da Santa Unção com os doentes e
idosos.

Preside à celebração o Bispo Auxiliar que
faz a visita à nossa comunidade, D. António
Moiteiro.

Para sabermos com quantos contamos e
quem precisa de transporte, devem fazer a
inscrição na Sacristia ao longo desta semana.

Partilha com as Missões
A nossa partilha com as Missões, no do-

mingo passado, Dia Mundial das Missões, ren-
deu 200,00 € (duzentos euros)

Entretanto, através da LIAM, já foram en-
viados este ano para as Missões mais 2.228,07
€, angariados através das feirinhas, na festa de
S. Lourenço e outros trabalhos oferecidos para
o efeito. Esta verba foi assim distribuída: 900,00
€ para o Leite para as crianças de Angola,;100,00
€ para a Afilhada da LIAM; 160,00 € para o
Centro Vocacional e Seminário de Cabo Verde;
900,00 € para a Obra da Criança na Amazónia
(Brasil); e 160,00 € para outros projetos missi-
onários.

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.

os méritos, na sua própria santidade e des-
prezavam os outros”. Como reza o fariseu?
Santo Agostinho explica que ele nem sequer
reza: “Procura nas suas palavras o que ele
pediu. Não encontras nada! Foi para re-
zar, mas não rezou a Deus; só se louvou a
si próprio! Mais ainda: não lhe bastou não
rezar, não lhe bastou louvar-se a si pró-
prio e ainda insultou aquele que rezava
de verdade!” O fariseu, na verdade, é inca-
paz de uma verdadeira comunhão com Deus:
ele só se tem a si próprio diante dos seus olhos;
ele é o seu próprio Deus, a sua própria satis-
fação e, quando se compara com os outros, é
para insultar e desprezar interiormente... Bem
diferente de Jesus, que tinha tudo para nos
acusar e, no entanto, quando nos olha, é para
ter compaixão, para perdoar, para nos esten-
der a mão.

E o publicano? Qual a sua atitude? “Fi-
cou à distância, e nem se atrevia a levan-
tar os olhos para o céu; mas batia no pei-
to, dizendo: ‘Meu Deus, tem piedade de
mim que sou pecador!'’” De modo poético,
diz Santo Agostinho que “o remorso afasta-
va-o, mas a piedade aproximava-o; o re-
morso rebaixava-o; mas a esperança ele-
vava-o”. Esta é a atitude do homem aberto
para Deus, daquele que se vê na luz do Se-
nhor: tem consciência do seu nada, da sua
miséria, do seu pecado, mas sabe que é ama-
do por Deus!

Estejamos atentos ao exemplo de São
Paulo, na segunda leitura de hoje. Ele, que
tinha tanto em que se gloriar, porque combateu
o bom combate, com toda a humildade esperou
do Senhor o prémio da coroa da justiça. Que
diferença do fariseu! Este, confiava na sua
própria justiça; o Apóstolo esperou na justiça
do Senhor.




