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Não é bom que o homem esteja só. 

  

 Caríssimos,  

 Iniciamos mais um ano pastoral, e com ele a publicação do Diálogo, que procu-

ra, a seu modo, ser lugar de encontro entre os membros desta comunidade paroquial, 

espelhando o contributo de cada um de nós, e dos vários grupos e movimentos onde 

nos encontramos com Jesus, para a edificação desta Igreja que peregrina em Olivais 

Sul. 

 Um novo ano cheio de promessas e desafios - as Jornadas Mundiais da Juventu-

de que se realizarão no Verão de 2023 e que nos convidam a sair das fronteiras do 

nosso conforto, a atenção par-cular a cada um dos irmãos mais pequenos na pós-

pandemia com todas as consequências económicas e sociais, o retomar da vida comu-

nitária em pleno, o regresso à Igreja e a à in-midade com Jesus, a única fonte que nos 

pode saciar a sede de vida. No Ano de São José podemos contar com a Igreja de São 

José amplamente beneficiada, um espaço belo e confortável que convida à oração e o 

seu anexo equipado para nos receber nas diversas ac-vidades comunitárias! Tantas 

interpelações e desafios que nos convidam a regressar em força, sem medo, dispostos 

a servir o Senhor e a encontrar os irmãos. 

 A proposta do Evangelho para a família assenta na solidez que rejeita o rela-vis-

mo e assume o risco da relação a dois, com a assunção dos fracassos e das vitórias. 

Unidos por Deus, “porque não é bom que o homem esteja só”, o vínculo matrimonial 

entre o homem e a mulher, que dá origem a uma nova família, é sinal do amor com 

que Jesus ama a Igreja, isto é, um amor gratuito que não se procura a si mesmo, um 

amor livre, capaz de atravessar todas as barreiras, um amor incondicional, sem limites 

e sem reservas. Rezemos pelas famílias da nossa Paróquia, sobretudo pelas que estão 

mais fragilizadas pelo pecado e pela dor.  

Saúda-vos com es-ma, 

Pe. Bruno Machado 



Salmo Responsorial 

O Senhor nos  

abençoe em toda a 

nossa vida. 

1ª Leitura - Gn 2, 18-24 

O homem então disse: «Desta vez, 

aqui está o osso dos meus ossos e a 

carne da minha carne! Ela será cha-

mada de mulher - Ishsha - aquela que 

foi -rada do homem - Ish.» 
 

Salmo - 127 

A tua esposa será na tua casa como 

uma videira generosa, e teus filhos, 

ao redor da mesa, como ramos de 

oliveira. 
 

2ª Leitura - Heb 2, 9-11 

Aquele que san-fica e aqueles que 

são san-ficados têm todos a mesma 

origem; [...] Jesus não tem vergonha 

de chamá-los de irmãos.  
 

Evangelho - Mc 105, 2-16 

Jesus respondeu: "«Foi por causa da 

dureza dos vossos corações que ele 

formulou esta regra para vós. Mas, no 

início da criação, Deus os fez homem 

e mulher.» 

«Não separe o homem o que Deus 

uniu…» Jesus coloca o dedo na ferida… 

O divórcio é sempre um fracasso, um 

sofrimento. Marido e esposa, em igual-

dade de circunstâncias, são responsá-

veis pela edificação da comunidade 

familiar e por evitar o fracasso do 

amor.  

Apesar de tudo, a vida dos homens e 

das mulheres é marcada pela debilida-

de própria da condição humana. A vida 

de todos nós está cheia de fracassos, 

de infidelidades, de falhas.  

Ajuda-me Senhor a aceitar e compre-

ender aqueles que quebraram o ideal 

de família unida e em nenhuma cir-

cunstância marginalizá-los ou afastá-

los da vida da comunidade cristã. Esta  

 deve, em todos os instantes, acolher, 

integrar, compreender, ajudar aqueles a 

quem as circunstâncias da vida impedi-

ram de viver o tal projeto ideal de Deus, 

mas isso supõe que aceitemos escutar 

Jesus, tomar Jesus na nossa vida.  

Como seria belo, em cada manhã, dizer

-se bom dia, em família, com as sim-

ples palavras do salmista: «Que o Se-

nhor te abençoe…» 

Piedade ParentePiedade ParentePiedade ParentePiedade Parente    
Equipa Litúrgica 

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO 
MC10, 2-16 

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO  
27º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DOMINICAIS 
Sábados: Vespertinas , em S. José às 18.30 h. 
Domingos: Na Igreja de S. José às 09.00 h e 11.00 h. 

Na Igreja Paroquial às 12.00 h. e 18.30 h. 



HORÁRIOS DE INVERNO 
 

No próximo dia 9, retomamos os ho-

rários de inverno das Celebrações, 

que são os seguintes: 
 

DE SEMANA: 
De 3ª a 6ª s feira  

– às 09.00 h., na Igreja de S. José. 

– às 18.30 h., na Igreja Paroquial. 

AOS SÁBADOS: 
- Às 09.00 h., na Igreja Paroquial; 
- Vesper0nas, às 18.30 h., na Igreja 

de S. José. 

AOS DOMINGOS 
- Às 09.00 h. e às 11.00 h., na Igreja 

de S. José; 
- Às 12.00 h. e às 18.30 h., na Igreja 

Paroquial. 
 

Também retomaremos a Exposição e 
Adoração do Santíssimo Sacramento.  

Assim, haverá Exposição do SanQssi-

mo Sacramento na Igreja Paroquial, 
às terças-feiras, das 16.00 h. às 
18.00 h. e na Igreja de S. José, às 
quintas-feiras, das 09.30 h. às 
12.00 h. 

A PALAVRA EM CADA DIA 
De 4 a 10 de Outubro 

  4 - Jn 1, 1 — 2, 1. 11; Sl Jn 2, 3-5.8; 
Lc 10, 25-37 

  5 - Jn 3, 1-10 ; Sl 129; Lc 10, 38-42 
  6 - Jn 4, 1-11 ; Sl 85; Lc 11, 1-4 
  7 - Ml 3, 13-20a; Sl 1; Lc 11, 5-13 
  8 - Jl 1, 13-15—2, 1-2; Sl 9A; Lc 11, 15-26 
  9 - Jl 4, 12-21; Sl 96; Lc 11, 27-28 
10 - Sb 7, 7-11; Sl 89; Heb 4, 12-13; 

Mc 10, 17-30 

PADRE TIAGO ESTEVES 
O Pe. Tiago Esteves, que veio para a 

nossa Paróquia em Setembro de 

2018, foi para Roma, para a Univer-

sidade Gregoriana, para completar a 

sua formação teológica, tendo, por 

isso, deixado de colaborar na nossa 

Paróquia.  

Ao Pe. Tiago desejamos as maiores 

felicidades nos seus estudos. 

MISSAS 
Até ao próximo dia 8 de Outubro, 

todas as Missas con-nuarão a ser na 

Igreja Paroquial, ainda no horário de 

verão. No entanto, no dia 8 às 21.30 h., 

haverá Missa na Igreja de S. José, 

para comemorar a sua reabertura. 

NOVO VIGÁRIO PAROQUIAL 
PADRE PEDRO FIGUEIREDO 

O Senhor Patriarca nomeou Vigário 

Paroquial das Paróquias de Nossa 

Senhora da Conceição e de Santa 

Maria dos Olivais o Pe. Pedro Figuei-

redo, recentemente ordenado pres-

bítero. Rezemos pelo Pe. Pedro e 

con-nuemos a rogar ao Senhor da 

Messe que suscite na nossa comuni-

dade numerosas vocações sacerdotais 

O Diálogo saúda o novo membro da 

Equipa Pastoral. 

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DE SEMANA 
De 3ª a 6ª: Na Igreja de S. José às 09.00 h., na Igreja Paroquial às 18.30 h. 
Sábados: Na Igreja Paroquial às 09.00 h. 



IGREJA PAROQUIAL - R. Cidade de João Belo - Tel. 218 533 738 
IGREJA DE S. JOSÉ - R. Cidade de Bissau - Tel. 218 513 758 

Internet –.paroquiaolivaissul@gmail.com 
 www.paroquiaolivaissul.pt;  

No�cias da Comunidade NOVO VIGÁRIO PAROQUIAL 
PADRE PEDRO FIGUEIREDO 

Quem é o Padre 

Pedro? 

Querida Paró-

quia, foi com 

muita alegria 

que recebi a no-

Qcia da nomea-

ção do Senhor 

Patriarca para a 

paróquia de Nª Sra. da Conceição de 

Olivais Sul, após a ordenação sacerdo-

tal. Peço, antes demais, que rezem por 

mim! Tenho 29 anos, cresci entre Lis-

boa e Cascais e -ve a graça de receber 

educação católica, apesar de não a 

pra-car. Ingressei com 18 anos na Uni-

versidade Católica e a minha vida mu-

dou através da Missão País em 2011. 

Lá, fiz uma forte experiência de fé, a 

qual me levou a procurar ser verdadei-

ramente cristão. A pouco e pouco, 

Deus foi transformando a minha vida, 

até que procurei fazer um sério discer-

nimento vocacional. Terminei o curso 

de Gestão e entrei, em 2014, no Semi-

nário. Passei por Caparide e pelos Oli-

vais, casas onde cresci e onde Deus 

transformou a minha vida. Conto com 

o vosso acolhimento e carinho, con-

tem com a minha oração. 

Pe. Pedro FigueiredoPe. Pedro FigueiredoPe. Pedro FigueiredoPe. Pedro Figueiredo    

Vigário Paroquial 

IGREJA DE SÃO JOSÉ 
Está tudo preparado para voltarmos 

à Igreja de São José no próximo dia 8 

de Outubro. Se tudo correr como o 

previsto teremos connosco o Sr. Pa-

triarca que presidirá à Eucaris0a na 
Igreja de São José no próximo dia 8 
de Outubro às 21.30 h. 

ANEXO DA IGREJA  
DE SÃO JOSÉ 

Em breve iniciaremos também a u--
lização do anexo e precisamos agora 
da vossa ajuda para mobilar as salas 
da catequese e das restantes ac-vi-
dades pastorais. Todos juntos vamos 
mobilar o anexo de São José.  
Por exemplo: 
Se pretender oferecer uma cadeira, 
são 45 €; se pretender oferecer uma 
mesa, são 50 € 
No entanto, poderá contribuir com 
qualquer outra verba. 
 

Podemos contribuir para ajudar nas 
obras da igreja de São José e seus 
anexos através destes meios.  
MB WAY 915 859 272 

IBAN PT50 0010 0000 13965230001 16 

Se pretender recibo do donativo, envie 

e-mail para geral@paroquiaolivaissul.pt 
com o comprovativo da transferência, 
nome completo, morada e NIF. 


