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Nº 563 – Série III – 19 de Setembro de 2021 
DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM 

 
 
Muitas vezes queixamo-nos que não fazemos mal 
a ninguém e parece que tudo e todos nos «caem 
em cima». Parece que somos as pessoas mais 
justas do mundo e parece que tudo e todos estão 
contra nós. A Palavra de Deus deste Domingo 
vem dar resposta a esta problemática. Já o autor 
do livro da Sabedoria tinha consciência de que era 
perseguido, precisamente por ser justo. Ele sentia 

que era perseguido por viver 
segundo o Coração de Deus. 
Mas o mais importante é que ninguém o podia 
derrubar, ele sabia que Alguém viria socorrê-lo. Este 
personagem misterioso não tem nome, precisamente 
para que cada um de nós ali possamos colocar o 
nosso nome, a nossa vida e todos os dias sabermos 

que, ainda que perseguidos, Ele virá em nosso auxílio, jamais abandona 
todo aquele e aquela que opta por fazer e viver no Bem! Jesus no 
Evangelho deste Domingo também mostra a Sua consciência de que 
também será perseguido, maltratado mas no final triunfará. No meio 
deste anúncio Jesus dá ainda outra catequese, convida-nos a não 
lutarmos por grandezas, não desejarmos ser sempre os maiores, 
vencedores, essa é causa de perseguição para muitos justos… santo 
Domingo para todos. 

AÇÃO PASTORAL: 20 a 26 de Setembro 2021 
 CALHETA S. FRANCISCO ATOUGUIA 

Segunda-feira 
20 – 09 – 2021 

 Missa – 19h  

Terça-feira 
21 - 09 - 2021 

Cartório – 17:30 
Missa – 19h 

  

Quarta-feira 
22 - 09 - 2021 

 Missa – 9h 
Cartório 

Cartório – 17h 
Missa – 18:30 

Quinta-feira 
23 - 09 - 2021 

  Cristo Rei – 19h 
 

Sexta-feira 
24 - 09 - 2021 

 Cartório – 17:30 
Missa – 19h 

Missa – 8:30 
Cartório 

Sábado  
25 - 09 - 2021 

Missa – 16:30 
 

Missa – 17:40 Missa – 19h 

26 – 09 – 2021 
DOMINGO XXVI 
TEMPO COMUM 

Missa – 16h 
NS BONS CAMINHOS 

Missa – 9:30 
 

Missa – 8h 
 

PUBLICAÇÕES GERAIS 
INSCRIÇÕES NA CATEQUESE: dia 25 de Setembro, Sábado, antes e depois 
da Missa. As crianças batizadas fora da paróquia devem apresentar 
certidão de Batismo 
FORMAÇÃO MUSICAL, na casa do povo da Calheta: Viola, Rajão, 
Braguinha, inscrições abertas 
 Temos o livro da Madre Virgínia à venda na sacristia 
 A Catequese inicia no dia 9 de Outubro, temos novidades no 

programa de catequese 
Paróquia do Atouguia 
  

Paróquia da Calheta 
 Estão a decorrer as cobranças das quotas da confraria 
 Vamos fazer um pequeno convívio Sábado depois da Missa, 

precisamos da vossa ajuda para fazermos umas empanadas. Não é 
possível a Procissão 

Paróquia de São Francisco Xavier 
 Assembleia geral da Confraria do Santíssimo Sacramento, próximo 

Domingo depois da Missa 
 Apresentação das contas das festas 

 

Ser «pequenino» é repousar nas Mãos do Pai! 

Palavra 
Do 

Pároco 



Evangelho do Domingo X do Tempo Comum , 6 de Junho de 2021 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos (Mc 9,38-43.45-47-48) 
Naquele tempo, João disse a Jesus: 
«Mestre, nós vimos um homem a expulsar os demónios em teu nome e 

procurámos impedir-lho, porque ele não anda connosco». 
Jesus respondeu: 
«Não o proibais; porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois 

dizer mal de Mim. 
Quem não é contra nós é por nós.  
Quem vos der a beber um copo de água, por serdes de Cristo, em verdade vos digo 

que não perderá a sua recompensa. 
Se alguém escandalizar algum destes pequeninos que crêem em Mim, melhor seria 

para ele que lhe atassem ao pescoçouma dessas mós movidas por um jumento e o 
lançassem ao mar. 

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 a Geena, para esse fogo que não 
se apaga. 

E se o teu pé é para ti ocasião de escândalo, corta-o;porque é melhor entrar coxo 
na vidado que ter os dois pés e ser lançado na Geena. 

E se um dos teus olhos é para ti ocasião de escândalo,deita-o fora;porque é melhor 
entrar no reino de Deus só com um dos olhosdo que ter os dois olhos e ser lançado 
na Geena,onde o verme não morre e o fogo não se apaga». 

Palavra da salvação. 
 

“Não seja assim entre vós” (Mt 20,26) - por D. Nuno Brás (Nós por cá- 10setembro, 2021) 
O convite que, naquele tempo, Jesus fez aos seus discípulos é o convite que ainda 

hoje Ele realiza à sua Igreja, a este novo povo surgido das águas do baptismo, e de 
que todos os cristãos fazem parte. Jesus referia-se ao modo como habitualmente as 
pessoas se relacionam umas com as outras; e mandava que os cristãos vivessem de 
forma diferente.  

No mundo, quem tem poder, seja pela força do seu estatuto político ou social - 
ou até porque recebeu mais votos, como no caso das sociedades democráticas - 
impõe a sua vontade aos outros. Jesus, ao contrário, convidava a que, na Igreja, 
entre os cristãos, não seja o poder (nem sequer o poder da maioria) o critério para 
nos relacionarmos uns com os outros.  

Entre os cristãos (nas famílias, nas paróquias, na diocese, na Igreja 
universal), a lei, o critério há-de ser, em primeiro lugar, a caridade. Quer dizer: 
as atitudes, as palavras de cada um hão-de ser comandadas pela resposta à 
questão sobre o que é melhor para os irmãos. As atitudes, as palavras, as 
decisões hão-de ser tomadas a partir da percepção daquilo que mais ajuda o 
outro a caminhar para a salvação. 

Mas o perigo permanece: o perigo de, entre nós, deixarmos que os critérios 
sejam os do mundo que nos rodeia. São estes critérios do mundo que fazem 
surgir a mentira, o ódio, os abaixo-assinados, as conversas mesquinhas… É o 
perigo de pensarmos primeiro em nós, nos nossos gostos, nas nossas opiniões, 
na nossa vontade e só depois no bem do próximo. “Não seja assim entre vós”, 
continua hoje Jesus a dizer-nos. 

 

Conselho Diocesano da ACR reúne a 3 de outubro na Ponta do Sol  
Vai ter lugar no próximo dia 3 de outubro na Paróquia da Conceição, na 

Ponta do Sol, o Conselho Diocesano da Acção Católica Rural (ACR). 
 

De acordo com uma nota informativa enviada ao nosso jornal, este 
conselho terá o seguinte programa: 

 

15.00 – Acolhimento 
15.15 – Oração Inicial 
15.30 – Preocupações e anseios face à situação pandémica 
16.15 – Conclusões do Conselho Nacional 
17.00 – Perspetivas de Futuro: 
 

– «A experiência da crise: desafio a renascer» 
– Campanha Nacional de Solidariedade – “Cinco pães e dois peixes” 
– “Uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão” 
– Mapa de atividades 
 

17.45 – Oração Final 
18:00 – Lanche 
 

Devido à pandemia e para que haja o distanciamento necessário, cada 
Base/Paróquia deverá fazer-se representar por apenas quatro militantes, 
sendo obrigatório o uso de máscara. 

Por Luisa Gonçalves -15 Setembro, 2021 

Evangelho do Domingo XXVI do Tempo Comum, 26 de setembro de 2021 
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