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Nº 568 – Série III – 24 de Outubro de 2021 
DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM 

 
 

«Soltai brados de alegria… fazei ouvir os vossos 
louvores» é com este entusiasmo do profeta 
Jeremias que neste Domingo somos brindados logo 
ao iniciar a leitura da Palavra de Deus. Irmãos, a 
pior pandemia, a pior doença não é um vírus que 
faz adoecer e mata, o pior é se nos deixamos 
morrer aos poucos, se desistimos de viver, de amar 
e de sorrir! O pior que nos poderá acontecer é se, 
sob a desculpa da pandemia nos refugiamos, 
escondemos, evitamos a Luz… é isto que está na 

hora de combater! O profeta clama diante de um povo resignado pela 
escravidão, por Sua vez no Evangelho, Jesus abre os olhos ao cego 
Bartimeu, liberta-o daquela escravidão e escuridão. Aquele que era cego 
e agora via, alegremente pôs-se a caminho e seguiu Jesus. Vamos 
também nós seguir Jesus e ser mais felizes, mais confiantes. Se 
repararmos aquele cego, primeiro teve uma comunidade que o mandou 
calar quando chamava por Jesus, nem sempre a comunidade é fácil, é 
verdade, mas também assim que Jesus parou, foi a COMUNIDADE que 
lhe disse, vá, levanta-te, Ele parou e está a te dar atenção! Tu precisas da 
Comunidade, da Igreja, da Missa para viveres a Luz que Ele quer trazer 
à tua vida, não te resignes, não te feches, não desistas, Ele, Jesus olha 
para ti, na Comunidade, na tua igreja paroquial, na Santa Missa! Santo 
Domingo para todos! 

Pe Silvano Gonçalves  

AÇÃO PASTORAL: 25 a 31 de Outubro 2021 
 CALHETA S. FRANCISCO ATOUGUIA 

Segunda-feira 
25 – 10 – 2021 

Missa – 18:30 
Chegada Relíquia 

  

Terça-feira 
26 - 10 - 2021 

   

Quarta-feira 
27 - 10 - 2021 

 Missa – 9h 
Cartório 

Cartório – 16h 
Missa – 16:30 

Quinta-feira 
28 - 10– 2021 

   

Sexta-feira 
29 - 10 - 2021 

 Missa e terço 
Missionário – 15h 

Missa – 18:30 
Confissões – 18h 

Sábado  
30 - 10 - 2021 

Missa – 16:30 Missa – 17:40 Cristo Rei 
 19:30 

31 – 10 – 2021 
DOMINGO XXXI 
TEMPO COMUM 

Missa – 11h 
 

Missa – 9:30 
 

Missa – 8h 
Cristo Rei – 16h 

PUBLICAÇÕES GERAIS 
 FESTAS DE SÃO TIAGO: temos a carta de São Tiago, custa 1€ todas as 

pessoas podem levar e ficar com esta recordação do ano de São Tiago 
Somos convidados a passar pela igreja da Calheta na terça feira e escrever á 
mão a Carta de São Tiago, vê o que diz à tua vida o versículo que vais escrever. 
Quando lá chegares escreves o seguinte. Leva caneta preta 
 Estão abertas as inscrições para a Escola Teológica na Ribeira Brava 
 PROGRAMA DA PASSAGEM DA RELÍQUIA E CONFISSÕES ver interior 
Manifesto à produção de uvas: Junta de freguesia de 27 a 29 de Outubro 
 CONFISSÕES – ver interior do boletim 
 FESTA DE CRISTO REI, dias 30 e 31 de Outubro 

Casa do Povo: inscrições abertas para curso de socorrismo e costura criativa 
Paróquia do Atouguia 
  
  

Paróquia da Calheta 
  
  

Paróquia de São Francisco Xavier 
 Teremos na sexta Missa e terço Missionário com o Centro de Convívio 
  

É tempo de Libertação, confiança e alegre esperança 



 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-Lhe: 
«Qual é o primeiro de todos os mandamentos?» Jesus respondeu: «O 
primeiro é este: ‘Escuta, Israel: O Senhor nosso Deus é o único 
Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com 
toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas 
forças’. O segundo é este: ‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’. 
Não há nenhum mandamento maior que estes». Disse-Lhe o escriba: 
«Muito bem, Mestre! Tens razão quando dizes: Deus é único e não 
há outro além d’Ele. Amá-l’O com todo o coração, com toda a 
inteligência e com todas as forças, e amar o próximo como a si 
mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios». Ao ver 
que o escriba dera uma resposta inteligente, Jesus disse-lhe: «Não 
estás longe do reino de Deus». E ninguém mais se atrevia a 
interrogá-I’O. Palavra da Salvação 

Programa da visita das relíquias de São Tiago Menor à calheta e confissões 
Dia 25 Out.: 18:00 - Chegada das relíquias à Calheta; todas as crianças da 

Catequese devem comparecer na igreja da vila pelas 17:45 
18:30 -  Missa 
21:00 - Vigília de oração com a nossa juventude, será orientado 

pelo 10º ano da Catequese das três paróquias 
Dia 26 Out.: 10:00 - Oração livre com confissões até 12h; 
     Durante este dia vamos escrever à mão a carta de São Tiago, qualquer pessoa pode 

ir até à igreja e escrever quantos versículos quiser. Ficará na igreja da vila a Carta de 
São Tiago escrita à mão. Deixa lá a tua letra! Cada pessoa traz a sua caneta a preto 

16:30 - Oração de Vésperas; 
Saída para Raposeira. 

18:30 - Celebração Penitencial com Missa; 
21:00 - Vigília de oração. 

Dia 27 Out.: 9:30 saída para a Ponta do Pargo,  
10:30 Oração, 12h terço e confissões, 
15h leitura da Carta de São Tiago, 16h Eucaristia 
17h Saída para o Porto Moniz 

 

Evangelho do Domingo XXXI do Tempo Comum, 31 de outubro de 2021 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
Loja Solidária 
 Terça-feira: 15-18h 
 Quinta-feira: 10h-12h e 15h-18h 

CENTRO DE CONVÍVIO 
 Segunda/Quarta/Sexta das 9h às 13h e 14-17h 
 Quinta-feira: 14h-17h 
 Terça-feira: encerrado 

 

CONFISSÕES 
ARCIPRESTADO DA CALHETA 

25 de Outubro – Calheta pelas 18:30 
26 de Outubro – Raposeira – 18:30 
28 de Outubro – Estreito – 17h 
29 de Outubro – Atouguia 17h nas capelas 18:30 na igreja 

DIOCESE DO FUNCHAL 

No próximo dia 23 de Outubro de 2021, sábado, terá lugar junto da 
Rotunda Sá Carneiro, no Funchal, às 14h30, a concentração das 
pessoas que queiram integrar a Caminhada pela Vida. 

5 novembro, Sé, 21h - Concerto de Encerramento 
dos 500 Anos do Voto a São Tiago 
 
As comemorações dos 500 Anos do Voto a São Tiago Menor 
terminam no sábado, dia 6 de novembro, com a Missa Solene, na 
Sé do Funchal, às 15h.  
A Solene Eucaristia encerrará, também, o Congresso das 
Confrarias do Santíssimo Sacramento. 
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