
CATEQUESE  

 Familiar:  
Como já é tradição, na nossa 
paróquia, nos primeiros três anos 
de catequese, pais e filhos 
“caminham juntos” com uma pro-
posta  que pretende despertar em 
toda a família o desejo do encon-
tro com Jesus. A caminhada tem 
o seu ponto alto na primeira 
comunhão, no fim do terceiro ano. 
   

 Pré-adolescentes 
Do 4º ao 8º ano, os pré-
adolescentes são ajudados a des-
cobri a pessoa de Jesus e fazer 
um encontro  pessoal com Ele, 
através da Bíblia, da Igreja, dos 
Sacramentos e do exemplo da 
vida dos santos.   
  

 Jovens 
No 9º e 10º (ou 10º e 11º), os 
jovens preparam-se, a completar 
a iniciação crista e a receber o 
sacramento do Crisma. Entram 
assim no “Projeto Tau” que, atra-
vés de várias fases os acompa-
nhará na vida universitária, afetiva 
e Professional,  
 

 Adultos: 
A catequese de adulto é uma 
proposta de “caminhada crista” 
para todos os que desejam redes-
cobrir e viver um encontro pes-
soal com Cristo, na Sua Igreja. 

Vida da comunidade 
 

Domingo, 2 de Outubro 
 

 Conselho Pastoral Paroquial, das 10 às 18 horas na 
sala anexa à igreja de Santo António. 

 No Dianteiro e na Rocha Nova: Início da catequese. 
 
Terça, 4 de Outubro: festa de S. Francisco de Assis 

 

 Às 18h30: Missa solene e abertura do Ano pastoral 
paroquial e convívio a seguir (trazer algo para  parti-
lhar) 

 
Quarta, 5 de Outubro: Implantação da República 
Feriado 
 
Quinta, 6 de Outubro 
 

 Adoração do Santíssimo, na igreja de Santo António, 
das 15h30 às 18h15. Oração pelas missões. 

 Às 21h00: Primeiro encontro jovens no Dianteiro 
 
Sexta, 7 de Outubro  

 

 Às 17h30: Encontro do Apostolado da Oração 
 
Sábado, 8 de Outubro:  

 

 Catequese: De manhã (10h30-11h30) 
                       De tarde (15h00-16h00)   
 Escuteiros: Jogo de Cidade (venda de calendários) 
 
Domingo, 9 de Outubro 

 

 Missa com abertura da catequese: 10h00: na Cova 
do Ouro; 12h00: no Dianteiro,  

 Às 13h00: Celebração  comunitário do Batismo.  
 Às 15h00: Seminário Maior, Encontro de animadores 

de catequese de adultos. 
 
 

Preparação para o Crisma  
 

Entre as várias atividades da paróquia, queremos des-
tacar, este ano, uma nova “caminhada de preparação 
para o crisma”. Este caminhada poderá, também, aco-
lher jovens e adulto que ainda não receberam o batis-
mo. Será um tempo muito especial no qual os partici-
pantes serão introduzido numa dinâmica catecumenal 
de iniciação cristã.  
Quem quiser aderir a esta proposta é convidado a ins-
crever-se, durante o mês Outubro, no cartório da Igreja  
ou telefonando para a casa dos freis: 239713938.   

 

Somos servos “inúteis”, isto é, não procuramos o nosso “útil”... 

PICA-PAU 

“Senhor, 

Eu te peço que  

a força ardente e 

suave do teu amor 

se apodere da 

minha alma  

e a arranque  

a tudo o que está 

de baixo do céu, 

a fim de que eu 

morra por amor do 

teu amor, como tu 

te dignaste morrer 

por amor do meu 

amor”. 

S. Francisco 

S. Francisco, envolvido em êxtase, no monte Alverne 
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Comunicar esperança  
e confiança  
 

O tema escolhido pelo papa Francisco para a Jornada 
Mundial das Comunicações em 2017 é: “«Não temas, por-
que eu estou contigo» (Is 43,5). Comunicar esperança e 
confiança no nosso tempo”. 

O Papa Francisco afirmou que, diante de perigos que ata-
cam as pessoas, como a anestesia das consciências e o 
desespero, frutos de uma tendenciosa comunicação, é 
necessário recorrer á Palavra do Senhor que, no meio do 
barulho das palavras humanas, sopra como um suspiro: 
“Não temas, porque eu estou contigo”. No seu Filho, Deus 
se torna solidário com cada situação humana e nos revela 
que não estamos sozinhos, porque temos um Pai que não 
esquece os seus filhos. Quem vive unido a Cristo, desco-
bre que até as trevas podem tornar-se lugar de comunhão 
com a Luz e a Vida. 

Nós cristãos temos uma boa notícia para comunicar, por-
que contemplamos confiantes o horizonte do Reino. O nos-
so mundo e a nossa história não são votados à desgraça 
ou à morte, mas, estando nas mãos providentes do Pai, 
são fonte de vida e de alegria para todos. 

Esta perspectiva de olhar positivamente para a vida, é 
quanto mais oportuna e importante neste começo do ano 
lectivo e pastoral. Nós não repetimos as mesmas coisas 
como no percurso obrigado de uma mó de moinho; nós 
descobrimos em todos os acontecimentos o sinal de Deus 
que nos convida a aproximarmos do seu amor, abrindo-
nos sempre novo caminhos de vida.  

 



Palavra do Senhor 
27º domingo do tempo comum / C 

Hab 1, 2-3; 2,2-4  Sal. 94 (95) 

2 Tm 1, 6-8.13-14  Lc 17, 5-10 

Na Palavra de Deus que hoje nos é proposta 

sobressai a reflexão sobre a atitude correcta 

que o homem deve assumir face a Deus. As 

leituras convidam-nos a reconhecer a nossa 

pequenez e finitude, a comprometer-nos com o 

“Reino” sem cálculos nem exigências, a acolher 

com gratidão os dons de Deus e a entregar-nos 

confiantes nas suas mãos. 

Na primeira leitura, o profeta Habacuc interpe-

la Deus para que ponha fim à violência, à injusti-

ça, ao pecado… Deus, em resposta, confirma a 

sua intenção de destruir a morte e a opressão; 

mas dá a entender que só o fará quando for o 

momento oportuno; ao homem, resta confiar e 

esperar pacientemente o “tempo de Deus”. 

O Evangelho convida os discípulos a aderir, 

com coragem e radicalidade, a esse projecto de 

vida que, em Jesus, Deus veio oferecer ao 

homem. Essa adesão chama-se “fé”; e dela 

depende a instauração do “Reino” no mundo. 

Os discípulos, comprometidos com a construção 

do “Reino” devem ter consciência de que não 

agem por si próprios; eles são, apenas, instru-

mentos através dos quais Deus realiza a salva-

ção. Por isso, resta-lhes cumprir o seu papel 

com humildade e gratuidade, como “servos que 

apenas fizeram o que deviam fazer”. 

A segunda leitura convida os discípulos a 

renovar cada dia o seu compromisso com Jesus 

Cristo e com o “Reino”. De forma especial, S. 

Paulo exorta os animadores cristãos a que con-

duzam com fortaleza, com equilíbrio e com 

amor as comunidades que lhes foram confiadas 

e a que defendam sempre a verdade do Evan-

gelho.  

Senhor: aumenta a nossa fé! 

Oração do 
Domingo 
 

Senhor: 

Minha fortaleza e meu refúgio, 
em Ti confio, em Ti quero con-
fiar. 

Quero fiar-me no teu amor Cria-
dor, que me chama e me con-
duz, que me restaura e me ilu-
mina… 

Quero entregar-me às tuas pro-
messas, como a água se entre-
ga ao rio pelo sonho do mar. 

Quero abrir-me à graça, suspei-
tando apenas que tens em 
mente mimar-me e salvar-me! 

Arranca dos meus olhos a nebli-
na dos medos, unge-me as 
mãos com a arte da confiança. 

Desprende os meus pés do ati-
lho das certezas, apascenta-me 
nos prados da esperança. 

Eis-me aqui, Senhor, podes 
enviar-me… 

Eu creio, Senhor, quero acredi-

tar e fiar-me em Ti! Mas aumen-

ta a minha débil fé! 

S. FRANCISCO DE ASSIS 

 

Francisco foi um homem universal: 
na sua breve existência foi capaz de 
encarnar de forma simples e autênti-
ca os valores do respeito do outro, 
do encontro e do diálogo. Cada 
homem, cada ser vivo, é para ele 
um irmão ou uma irmã; não julga o 
homem por aquilo que parece, mas 
por aquilo que poderia ser. Cada 
criatura é acolhida e respeitada não 
só pela função que tem, pela sua 
utilidade, mas sobretudo pela liga-
ção profunda que a liga a Deus, pai 
de todos, que a todos chama para 
serem irmãos. 
Assim, também, a mãe Terra com 
todos os seus bens é vista como 
propriedade de Deus posta a dispo-
sição de todos; todas as coisas per-
tencem a Deus e tudo está confiado 
ao homem para ser partilhado na 
justiça. 
Francisco é um homem livre, porque 
é capaz de se abrir e doar aos 
outros com simplicidade e sem 
medos. A sua liberdade, orientada 
para Deus, lhe consente tirar de si o 
melhor da sua personalidade, atra-
vés de relações autênticas e  diretas 
com qualquer um, tornando-se, para 
todos, instrumento de paz. 
Francisco convida-nos a criar rela-
ções autênticas e sem fingimento. 
Uma vez pacificado e unificado inte-
riormente, Francisco não tem dificul-
dade fazer de toda a sua vida um 
encontro pacífico e dialogante com 
cada homem e mulher, de qualquer 
categoria social, até chegar à amiza-
de com todas as criaturas. 
A “utopia” de um mundo novo, em 
Francisco tornou-se realidade; por 
isso, ele convida-nos a não ter medo 
e a começar sempre de novo!       

Viagem do Papa Francisco 
à Geórgia e Azerbaijão 
Depois de ter visitado a Arménia (Junho passa-

do), o Papa Francisco, de 30 de Setembro a 2 

de Outubro, visitará a Geórgia e o Azerbaijão.  

Estes países do Cáucaso representam umas das 

zonas “quentes”de fronteira entre culturas, raças 

e religiões. O sentido da visita é exactamente o 

de fomentar o diálogo e a paz, que constituem 

um ponto assente para todas as religiões.  

“Penso - afirmou o Pe. Spadaro, sj -  que a via-

gem do Papa será um estímulo a crescer melhor, 

de maneira mais harmoniosa dentro da relação 

entre cristãos, de um lado, e entre cristãos e 

mundo civil e político, de outro. Quando o Papa 

visita os países se dirige a todos. Por outro lado, 

ajudará também a viver melhor as tensões que 

até agora subsistem e que são muito visíveis 

como, por exemplo, os muitos refugiados que 

vêm das áreas de confim entre a Geórgia e Rús-

sia.”  


