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 Participe e traga um 
amigo ao almoço! 

 Assinala-se no dia 18 de outubro o 
Dia Europeu de Combate ao Tráfico 
de Seres Humanos, que é uma das 
mais graves formas de violação dos 
direitos fundamentais das pessoas.  
 O Tráfico de Seres Humanos é a ter-
ceira atividade ilicita mais lucrativa de 
mundo e tem como principal finalidade 
a exploração do outro, que poderá 
suceder de múltiplas formas: explora-
ção sexual, exploração do trabalho, 
mendicidade forçada, escravidão, ex-
tração de órgãos, exploração de ou-
tras atividades criminosas, adoção 
ilegal de crianças. 
    Portugal é país de origem, de trânsi-
to e de destino de vítimas deste crime. 
No ano de 2020, foram sinalizadas em 
Portugal 229 presumíveis vítimas de 
Tráfico de Seres Humanos, maioritari-
amente homens adultos explorados no 
trabalho agrícola, mas houve também 
a sinalização de 29 crianças e jovens 
como presumíveis vítimas. É um crime 
transversal que afeta mulheres e ho-
mens, adultos e crianças, independen-
temente da sua nacionalidade ou con-
dição socioeconómica. O Tráfico de 
Seres Humanos é um crime público, 
por isso denunciá-lo é um dever de 
todos/as!  

Dia Europeu de Combate ao 
Tráfico de Seres Humanos 

Com o início do novo Ano Pastoral, eis que a 
vida dos grupos e movimentos tem uma pre-
sença mais ativa e forte. 
Assim está acontecer com a Catequese no 
final da tarde das 4ªas feiras e nas manhãs e 
tardes de sábado, num ano em que estão 
inscritos, até este momento, 522 catequizan-
dos, de que as eucaristias são já um belo 
sinal. 
Também o Agru-
pamento 1351 
meche e bem 
com a celebra-
ção das partidas 
e das passagens, ocorridas no último sábado 
e domingo e com uma boa adesão de novos 
Patas Tenras. 
Os Peregrinos começaram o novo ano com a 
Peregrinação a Fátima de 8 a 13 deste mês.      
Parabéns a todos os grupos 
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Folha Dominical da Paróquia de 
Nossa Senhora do Viso 
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A Diocese de Viseu convida com alegria todos os fiéis, todo o povo de Deus, a 
“caminhar juntos”, os pastores, os consagrados e os leigos a viver o início deste proces-
so Sinodal em caminho de “comunhão, participação e missão” na unidade eclesial da fé 
daqueles que sentem a responsabilidade dos desafios do trabalho pastoral.  
A sessão solene de abertura do Síno-
do na Diocese de Viseu ocorrerá no 
próximo Domingo, dia 17 de outubro 
de 2021, no Seminário Maior de Vi-
seu.  
Às 15.30 horas o Bispo Diocesano 
invocará com a oração a vinda do 
Espírito Santo. A abertura da sessão 
com uma mensagem de acolhimento 
dará início à realização da Assem-
bleia Diocesana para apresentação 
do Programa Pastoral 2021-2022. 
Às 17.00 horas a celebração solene 
da Eucaristia para pedir ao Espírito 
Santo a sabedoria, a inteligência, a 
fortaleza, o conselho, a ciência, a 
piedade e o santo temor de Deus, para através da oração iniciamos todos o processo 
“Para uma Igreja Sinodal” de modo a “Caminhar Juntos” na “Comunhão, Participação e 
Missão” e a viver na alegria este tempo desde 2021 a 2023. 
. O desafio a caminhar com alegria, com fé e verdade não deve deixar ninguém para 
trás. Temos que fazer um caminho inovador, inclusivo e aglutinador, seguindo as orien-
tações do Vademecum, onde todas as nossas energias possam convergir e sintonizar 
com a graça do Espírito Santo, através da sabedoria, da fortaleza, da prudência e da 
força refrescante da oração. Que juntamente com a oração não falte a paciência, a co-
ragem, o sacrifício, o estudo, o discernimento e o trabalho pastoral juntos. 
Exorto a todos a entrar no Caminho Sinodal com disponibilidade interior, humildade 
efetiva, esperança pascal, confiança em Deus e no trabalho que vamos realizar a 
“caminhar juntos”.   
                                                           ( Da Mensagem do Senhor D. António) 
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 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
 
Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, 
aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe: 
«Mestre, nós queremos que nos faças o que Te vamos pedir». 
Jesus respondeu-lhes: 
«Que quereis que vos faça?» 
Eles responderam: 
«Concede-nos que, na tua glória, 
nos sentemos um à tua direita  
e outro à tua esquerda». 
Disse-lhes Jesus: 
«Não sabeis o que pedis. 
Podeis beber o cálice que  
Eu vou bebere receber  
o baptismo com que  
Eu vou ser baptizado?» 
Eles responderam-Lhe: «Podemos». 
Então Jesus disse-lhes: 
«Bebereis o cálice que Eu vou beber e sereis baptizados com o baptismo  
com que Eu vou ser baptizado. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda 
não Me pertence a Mim concedê-lo; é para aqueles a quem está reservado». 
Os outros dez, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. 
Jesus chamou-os e disse-lhes: 
«Sabeis que 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 tornar-se grande, será vosso ser-
vo, e quem quiser entre vós ser o primeiro, será escravo de todos; porque o Filho do 
homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de todos». 

Alimentando-nos 
à mesa das nos-
sas casas e à 
mesa da Eucaris-
tia, saibamos tam-

bém alimentar os mais carenciados. 
Traz um alimento e coloca-o à entra-
da da igreja, nas missas deste sábado 
e domingo! Alimentar, é servir! 

Dia Mundial das 
Missões 

 

O ofertório do 
próximo domingo 
reverterá a favor 
das Missões. 
Colabore e assim 
está a promover 
muita gente . 
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    Palavra de Vida- Outubro 

 

«Nós sabemos que tudo con-
corre para o bem daqueles 
que amam a Deus».  

Tiago e João têm uma grande vontade 
de estar ao lado de Jesus! Que belo 
desejo! Poder partilhar a vida de Jesus! 
Mais do que ser boas pessoas, poder 
ser pessoas santas! Poder superar a 
mediocridade, indo um pouco mais 
além! Estes apóstolos parece que estão 
dispostos a beber o cálice de Jesus! 
Mas será que eles entendiam bem o 
que significava beber aquele cálice? No 
Jardim das Oliveiras foi dado a Jesus 
beber o cálice da oferta da sua vida 
pela humanidade, como vontade do 
Pai. Diante deste desejo do Pai, Ele 
suou sangue e desejou por uns instan-
tes afastar-se desta vontade do Pai. 
Entretanto avançou para esta oferta de 
serviço. 
Provavelmente Tiago e João não esta-
vam nesta sintonia, estariam a pensar 
numa estratégia humana: ocupar luga-
res de destaque no Reino que Jesus 
vinha instaurar: Por isso Jesus lhes diz: 
«quem quiser ser o primeiro, seja o 
servo de todos… Eu não vim para ser 
servido, mas para servir e dar a vida». 
Jesus inaugura uma nova sociabilidade, 
um novo mundo; não o primeiro lugar, 
mas o último; não o mando, mas o ser-
viço; não o interesse próprio, mas o 
bem do outro; não o próprio prestígio, 
mas a valorização do outro; um desejo 
de solidariedade, de estima, de amor na 
fraternidade. Qual o preço? Viver como 
Jesus, dar a vida como Ele, beber o 
cálice da vontade de Deus, querer o 
que Ele quer. 

Entre vós, não seja assim! 

Como acolher, então, na nossa vida 
pessoal, quotidiana, esta proposta tão 
forte? 
“Antes de tudo, nunca nos devemos 
deter na aparência puramente exterior, 
material, profana das coisas, mas acre-
ditar que cada acontecimento é uma 
mensagem de Deus para nos exprimir o 
seu amor. Veremos, então, como a vida 
– que nos pode parecer semelhante a 
um tecido visto à lupa, do qual vemos 
apenas uns nós e fios confusamente 
entrelaçados – é uma realidade bem 
diferente: é o desígnio maravilhoso que 
o amor de Deus vai tecendo, com base 
na nossa fé. Em segundo lugar, deve-
mos, em cada momento, entregar-nos 
de forma total e confiante a este amor, 
tanto nas pequenas como nas grandes 
coisas. Melhor ainda: se soubermos 
entregar-nos ao amor de Deus nas cir-
cunstâncias comuns da vida, Ele dar-
nos-á as forças necessárias para confi-
armos n’Ele também nos momentos 
mais difíceis, como podem ser uma 
grande provação, uma doença ou o 
próprio momento da nossa morte. Ex-
perimentemos, então, viver desta for-
ma. Não por interesse, mas unicamente 
por amor. Vivendo assim, veremos co-
mo esta entrega confiante é fonte de luz 
e de paz infinita, para nós e para muitos 
outros” .       ( C. Lubich) 


