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INFORMAÇÕES
(Continuação da pág. 3)
MISSAS
Hora
Intenções
18h00 Palmira Enes Morais; Laura Soares de Freitas e marido; António Lopes Mourão, pais e sogros; Salvador Martins Pinto,
esposa e filho; Açucena Fernandes (aniv.); Bernardina Luísa
Alves da Costa, marido, filho e neto; António Gonçalves de
Sousa; Salvador Soares Ribeiro; Rui Augusto dos Santos Labutte; Manuel Pernil Dias Pinheiro, esposa, pais e tia; Daniel
Barbosa Marques; Armando José da Cunha; Maria Alice
Martins Arezes e irmã; Rosa Afonso de Castro; Em ação de
graças a S. Roque
Ter 18h00 José Gonçalves Pacheco, esposa e filhos; Maria Alice Marques Miranda; Vitória Rodrigues Amorim e marido; José Lopes Alves Pinheiro; José Afonso Gomes do Rego; Manuel da
Costa Faria Pinto; Almas do Purgatório; Intenções da Casa
das Mós
Qua 18h00 Maria Baganha Fernandes Carvalho e pais; Miguel Martins
Passos Esteves; Beatriz Meira da Costa Faria, marido e filho;
Rosa da Silva Antunes; Dorinda Meira Faria, marido, filhas
e genros; Zorinda do Couto Morais e marido; Daniel Barbosa
Marques; Porfírio de Jesus Ferreira e esposa; Almas do Purgatório
Qui 18h00 Luís Martins Ruas (aniv.); Maria de Lurdes Franco da Costa
e marido; Olívia da Costa Morais Machado; Adolfo dos Santos Valdrez; Daniel Barbosa Marques
Sex 18h00 Rosa dos Anjos Dantas Fernandes Dinis; Rosa Pereira Mourão, marido, pais e sogros; José Soares Martins Caravela e
esposa; Alzira Baganha Rodrigues; António Reis Afonso;
Fernando Albino Correia; António da Silva e esposa; José
Pernil Dias Pinheiro, filho e esposa; Domingos Passos; Rosa
Rodrigues
Sáb 18h00 Palmira Rodrigues de Campos (1.º aniv.); Laurinda Gomes Dinis; António Gonçalves do Rego, esposa e família; Maria de
Lurdes Costa Viana, marido e filhos; Daniel Barbosa Marques;
Judite Cristina Mourão Gonçalves; Manuel José da Silva Sousa
Dom 09h00 Mário de Magalhães (30.º dia); António Fernandes Martins
Loureiro e esposa; José Sá Coutinho, esposa e irmão; Rosa Alves Maciel e marido; Serafim Afonso, esposa e filhos; Maria
Martins Ribeiro, marido e filho; Daniel Barbosa Marques
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29.º Domingo Comum – Ano B
«… os que são considerados como chefes das
nações exercem domínio
sobre elas e os grandes
fazem sentir sobre elas o
seu poder. Não deve ser
assim entre vós: quem
entre vós quiser tornarse grande, será vosso
servo, e quem quiser entre vós ser o primeiro,
será escravo de todos» (Evangelho)

Especial: O Sínodo que bate
à porta de cada um
Dioceses acolhem celebração sinodal,
a nível mundial, pela primeira vez na
história
As dioceses católicas de todo o mundo
vão acolher este domingo, pela primeira vez
na história, uma cerimónia de abertura do Sínodo, por decisão do Papa Francisco, promovendo a auscultação e mobilização das
comunidades, durante dois anos.
A 16.ª assembleia geral do Sínodo dos
Bispos vai decorrer em outubro de 2023, um
ano depois do que estava inicialmente agendado, por causa da pandemia, sendo precedida por um processo inédito de consulta,
com assembleias diocesanas e continentais.
A assembleia convocada pelo Papa tem
como tema “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”.
Francisco presidiu à sessão de abertura e

à Missa inaugural do processo sinodal, a 9
de outubro, perante uma delegação de centenas de pessoas, no Vaticano, que incluía cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e leigos
dos cinco continentes.
Este conjunto de celebrações dá início à
“fase consultiva” da 16.ª assembleia geral do
Sínodo dos Bispos, a partir de um documento preparatório, um questionário e um
vademécum (guia prático), com propostas
de consulta em cada diocese.
Em setembro de 2018, o Papa publicou a
constituição
apostólica
‘Episcopalis
Communio’ (Comunhão Episcopal) com a
qual reforçou o papel do Sínodo dos Bispos,
sublinhando a importância de continuar a dinâmica do Concílio Vaticano II (19621965).
Em mais de 50 anos, as assembleias sinodais foram sempre consultivas, mas o
Papa recorda que, segundo o Direito Canónico, o Sínodo goza de “poder deliberativo”,
quando lhe é concedido pelo pontífice.
A nova constituição apostólica promove
uma aproximação das assembleias sinodais
ao modelo dos concílios ecuménicos [mundiais], como o que foi realizado entre 1962 e
1965, o Vaticano II, em quatro sessões.
O Sínodo dos Bispos pode ser definido,
em termos gerais, como uma assembleia de
representantes dos episcopados católicos de
todo o mundo, a que se juntam peritos e outros convidados, com a tarefa de ajudar o
Papa no governo da Igreja.
(Continua na pág. 3)

2

3

29.º Domingo do Tempo Comum – Ano B
LITURGIA DA PALAVRA
1.ª Leitura: Sab. 7, 7-11
2.ª Leitura: Hebr. 4, 12-13
Evangelho: Mc. 10, 17-30

- Confiança em Deus A confiança em Deus é um dos pensamentos básicos das leituras litúrgicas deste 29.º domingo comum. O Senhor consente que soframos como resgate das nossas infidelidades, dos nossos pecados.
Logo na primeira leitura se faz sentir que a expiação das nossas faltas tem
sentido pelo facto de sabermos que, se
formos perseverantes na confiança e
na certeza de que Deus nos protege,
seremos salvos.
As profecias de Isaías e de outros
Profetas são advertências inspiradas
do Antigo Testamento, em que já se
alude, simbolicamente, à vinda de Jesus Cristo como Salvador de todos os
homens. O Filho de Deus arca com os
pecados de toda a humanidade. Deus e
homem experimentou e sentiu plenamente a realidade divina e humana.
Como Deus é omnipotente, é todo-poderoso e é Amor ilimitado. Como homem conhece as tentações, os cansaços, a angústia do sofrimento em todas
as suas graduações, mas não cai nunca
no desespero. Não peca. A Sua confiança em Deus-Pai é total, bem como a
fidelidade à Sua vontade.

São Paulo, na sua epístola aos Hebreus, acentua esta confiança que nós
devemos cultivar como filhos adotivos de Deus. Jesus Cristo, medianeiro
entre Deus-Pai e os homens, está bem
próximo destes porque se fez igual a
nós em tudo menos no pecado, tornando-nos Seus irmãos e, como tal,
filhos adotivos de Deus-Criador.

São Paulo exorta-nos, assim,
“cheios de confiança” a recorrermos à graça que nunca nos faltará
como filhos de Deus que esperam
com fé no auxílio divino. Não esqueçamos, portanto, que Jesus,
nosso Irmão, é o Senhor que se
oferece e continua a oferecer por
nós e que, pela Sua entrega, temos
a certeza da nossa própria redenção.
O Evangelho prova-nos que Jesus, o Messias esperado, cumpre a
Sua missão pelo sacrifício, pela
doação plena e total da Sua própria vida. Jesus, o Mestre e Senhor, sacrifica-se pelos homens, é
bem o Servo-Redentor e não o
Messias triunfante que vem instaurar no mundo um reino temporal, cheio de pompa e glória, como
muitos judeus esperavam e… esperam ainda. Não. Jesus, o Senhor, vem para servir a humanidade e a Sua paixão e morte acontecem em serviço por nós.
In https://paroquiasaoluis-faro.org

Especial: O
Sínodo que bate
à porta de cada
um
(Continuação da 1.ª
página)
O Sínodo segue-se a
grandes assembleias, nos
últimos anos, dedicadas à
família, aos jovens e à
Amazónia.
Sem perder de vista a
essência do Sínodo dos
Bispos, o percurso inédito, em três fases, proposto pelo Papa Francisco, quer incluir todos,
a começar pela base laical da Igreja, promovendo uma mudança de
perspetiva.
Durante os próximos
meses, deve ser lançada
uma consulta a nível paroquial, com os fiéis a serem convidados a participar em sessões de diálogo.
Em março, haverá um
encontro diocesano e nacional, seguido de um continental, com o processo a
ser concluído em outubro
de 2023, com a assembleia
geral do Sínodo dos Bispos, no Vaticano.
O percurso sinodal
promovido pelo Papa
Francisco, de forma alargada, está em destaque
na próxima emissão do
programa ‘70×7’, este
domingo, pelas 17h30,
na RTP2.
In Ecclesia, 16.10.2021

INFORMAÇÕES
MCC promove formação na Fé: Na segunda-feira, dia
18, às 21,15 h., no auditório do Centro Paulo VI, em Darque,
decorrerá a “Abertura da Escola do MCC” do novo ano pastoral 2021/2022.
Do programa consta uma Eucaristia presidida pelo Sr. Padre Dr. Armando Dias, seguida da apresentação, pelo Secretariado Diocesano do MCC, dos temas a abordar ao longo do
ano. Celebrando-se nesse dia a Festa Litúrgica de S. Lucas,
no momento da homilia será abordado o tema “S. Lucas, o
Evangelista do ano litúrgico 2021/2022”.
O Movimento dos Cursilhos de Cristandade (MCC) promove este ano pastoral, na sua “Escola” de formação cristã,
de outubro 2021 a junho 2022, um tema por mês, sendo todas
as sessões da “Escola” abertas a toda a gente. Participe!
Reunião da Direção do Centro Social: A Direção do Centro Social Paroquial de Areosa (CSPA) fará a sua reunião mensal
na próxima quinta-feira, dia 21, às 21,15 h., no novo edifício do
CSPA.
Ofertório do Dia Mundial das Missões: Por ser o penúltimo domingo de outubro, celebra-se no próximo domingo, dia
24, o Dia Mundial das Missões. Por isso, o Ofertório das Eucaristias dominicais do próximo fim de semana, dias 23 e 24, reverte para as Missões Católicas.
Recibos do Contributo Paroquial: Quem pediu recibo para
efeitos de dedução no IRS, indicando o seu NIF, já pode levantar
na sacristia o seu recibo referente ao Contributo Paroquial. Para
as ofertas entregues na mesma altura destinadas às obras do Centro Social, o recibo será passado pelo Centro Social e enviado
pelo correio ou pelos cobradores da Liga de Amigos.
Mais uma vez o pároco agradece a todos os que têm contribuído e lembra que quem ainda não contribuiu ainda o pode fazer até ao fim deste mês de outubro, levando da sacristia o envelope para o efeito. Bem hajam!
Atividades da Associação de Dadores de Sangue: A Associação de Dadores de Sangue da Freguesia de Areosa recorda
que ainda vai promover as seguintes atividades durante este mês:
- Almoço de Aniversário da Associação, no dia 17 de outubro, no Adro Eventos em Carreço.
- Recolha de Sangue, no dia 26 de outubro, das 9h30 às
12h30 e das 14h às 18h, na GNR - Guarda Nacional Republicana, de Viana do Castelo.
- Caminhada Saudável, no dia 31 de outubro, pelas 9h, com
início no adro da igreja. Inscrição obrigatória.
(Continua na pág. 4)

