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Constando-lhes que Jesus reduzira os saduceus ao silêncio, os
fariseus reuniram-se em grupo. E um deles, que era legista,
perguntou-lhe para o embaraçar: «Mestre, qual é o maior
andamento da Lei?» Jesus disse-lhe: «Amarás ao Senhor, teu
Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a
tua mente. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo
é semelhante: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes
dois mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas.»

.

A Vida é como uma folha de papel.
Numa das faces está esboçada a
coreografia da dança de Deus com a
Humanidade. A outra face apresenta o
mapa das vias rápidas que ligam todos
os corações. Podes fingir que ignoras o
que está impresso do ‘outro lado’ da
folha. Mas sabes que ‘está lá’ e faz o
TODO do mesmo pedaço de papel.
Podes deitar fora a folha, mas não
conseguirás ficar, apenas, com uma das
suas faces. Quem gosta de bailar com
Deus empenha-se em cantar com todos.
E só quem ama verdadeiramente os
outros encontra Deus. Entendes porque
é que Jesus afirma que o segundo
mandamento é semelhante ao
primeiro, ou seja, são como UM só?
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Leituras – Domingo XXX do Tempo Comum
Leitura I – Ex 22, 20-26
Salmo – 17 (18), 2-3.7.47.51ab (R. 2)
Refrão: Eu Vos amo, Senhor: sois a minha força.
Leitura II – 1 Tes 1, 5c-10
Evangelho – Mt 22, 34-40

Avisos
Solenidade de Todos os Santos
No próximo dia 1 de Novembro,
sábado, Solenidade de Todos os
Santos, as Eucaristias das 17h e das
19h são as da Solenidade e não
Missas Vespertinas.
No dia 2 de Novembro, Domingo,
Comemoração de Todos os Fiéis
Defuntos, além das Eucaristias
habituais, celebrar-se-á Missa na Capela
do Cemitério, às 15h.

Conselho Pastoral Paroquial e
Secretariado Permanente
No passado dia 3 de Outubro, os
representantes dos grupos e dos
movimentos da Paróquia estiveram
reunidos com o Pároco, naquele que foi
o primeiro plenário do Conselho
Pastoral Paroquial, após um período de
vários anos em que este órgão não
esteve activo.
Nesta assembleia procedeu-se à
eleição dos membros para o
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Secretariado Permanente. Assim,
procedeu-se a uma eleição por voto
secreto que resultou na escolha dos
seguintes paroquianos:








Ana Vaz,
Augusto Vieira,
Carlos Feio,
Fernando Carvalho,
Francisco Correia,
Júlia Costa e
Manuela Tudela.

Também fazem parte do
Secretariado, por inerência, o Pároco e
o Sr. Diácono.
Numa breve reunião do Secretariado
após o final daquele primeiro conselho,
o Pároco pediu a todos “que o
ajudassem a sonhar a Paróquia”.
Que os sonhos sejam abençoados
pela presença do Espírito Santo e que
contribuam para a construção de uma
comunidade unida no amor a Jesus
Cristo.

