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Memória descritiva do logótipo do Plano Diocesano 2021-2022 

 

1 – Afirma a centralidade da Cruz, elemento identificativo do caminho e da vida dos cristãos. A Cruz é 

também um ícone fundamental das JMJ.  

2 – O círculo aberto associa à centralidade da Cruz a mesma centralidade de Cristo e da Eucaristia, que 

urge redescobrir.  

3 - A Cruz e o círculo desenham, por assim dizer, um cajado ou báculo (quase o X e o P gregos): o cajado 

é um elemento fundamental de apoio dos peregrinos no seu caminho de saída missionária e de busca 

de Deus; o báculo aponta para o ministério do Bispo, Pastor da Igreja, que aponta, apoia e acompanha 

este caminho “sinodal”. Se o cajado se associa mais ao caminho do discípulo, o báculo associa-se ao 

ministério episcopal dos Bispos, que têm a responsabilidade de promover caminhos de escuta, 

discernimento e decisão em comunhão com todo o Povo de Deus.  

(continua pág. 4) 
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Leitura do Livro da Sabedoria 
(Sab 2, 12. 17-20) 

 
Disseram os ímpios: 
«Armemos ciladas ao justo, 

porque nos incomoda e se opõe 
às nossas obras; censura-nos as 
transgressões à lei e repreende-
nos as faltas de educação.   

Vejamos se as suas palavras 
são verdadeiras, observemos 
como é a sua morte.  

Porque, se o justo é filho de 
Deus, Deus o protegerá e o 
livrará das mãos dos seus 
adversários. 

Provemo-lo com ultrajes e 
torturas, para conhecermos a 
sua mansidão e apreciarmos a 
sua paciência. 

Condenemo-lo à morte 
infame, porque, segundo diz, 
Alguém virá socorrê-lo. 

 
Palavra do Senhor  

 
Salmo responsorial (53) 

 
O Senhor receberá a minha 

vida. 
 
 

 

Leitura da Epístola de São 
Tiago (Tg 3, 16 – 4,3) 

 
Caríssimos: 
Onde há inveja e rivalidade, 

também há desordem e toda a 
espécie de más ações. 

Mas a sabedoria que vem do 
alto é pura, pacífica, 
compreensiva e generosa, cheia 
de misericórdia e de boas obras, 
imparcial e sem hipocrisia. 

O fruto da justiça semeia-se 
na paz para aqueles que 
praticam a paz. 

De onde vêm as guerras? 
De onde procedem os 

conflitos entre vós? 
Não é precisamente das 

paixões que lutam nos vossos 
membros? 

Cobiçais e nada conseguis: 
então assassinais. 

Sois invejosos e não podeis 
obter nada: então entrais em 
conflitos e guerras. 

Nada tendes, porque nada 
pedis. 

Pedis e não recebeis, porque 
pedis mal, pois o que pedis é  
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para satisfazer as vossas 
paixões. 

 
Palavra do Senhor 

 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
 
Deus chamou-nos por meio 

do Evangelho, para alcançarmos 
a glória de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. 
 

Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
 

Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo São 
Marcos (Mc 9, 38-43, 45-.47-
48) 

 
Naquele tempo, Jesus e os 

seus discípulos caminhavam 
através da Galileia. 

Jesus não queria que 
ninguém o soubesse, porque 
ensinava os discípulos, dizendo-
lhes: 

«O Filho do homem vai ser 
entregue às mãos dos homens, 
que vão matá-l’O; mas Ele três 
dias depois de morto, 
ressuscitará». 

Os discípulos não 
compreendiam aquelas palavras 
e tinham medo de O interrogar. 

Quando chegaram a 
Cafarnaum e já estavam em casa, 
Jesus perguntou-lhes: 

«Que discutíeis no 
caminho?». 

Eles ficaram calados, porque 
tinham discutido uns com os 
outros sobre qual deles era o 
maior. 

Então, Jesus sentou-Se, 
chamou os Doze e disse-lhes: 

«Quem quiser ser o primeiro 
será o último de todos e o servo 
de todos». 

E, tomando uma criança, 
colocou-a no meio deles, 
abraçou-a e disse-lhes: 

«Quem receber uma destas 
crianças em meu nome é a Mim 
que recebe; e quem Me receber 
não Me recebe a Mim, mas 
Aquele que Me enviou». 

 
Palavra da Salvação 

 

Oração dos Fiéis   

 
- Mostrai-nos, Senhor, o 

vosso amor.  
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Dia Data Hora Acontecimento 

 
 
5ª 

 
 
23/09 

 
09:00 
   / 
18:30 
 
21:30 

 
• Exposição do 

Santíssimo 
Sacramento 

 
• Reunião de 

Leitores 
 

6ª 
 
24/09 

 
21:30 
 
 
21:30 

 
• Reunião de 

Catequistas 
 
• Reunião de 

Acólitos  

 

ATENDIMENTO PAROQUIAL 
(Centro Pastoral) 

 
2ª feira – 16:00/20:00 
3ª feira – 16:00/20:00 
4ª feira – 08:30/12:30 
5ª feira – 16:00/20:00 
6ª feira – 08:30/12:30 

 
Telefone – 255783664 

E-mail: paroq.ccepeda@sapo.pt 
Site: paroquiadecasteloesdecepeda.pt 

 
 

Memória descritiva do logótipo do Plano 

Diocesano 2021-2022 

(continua) … 

5 - O conjunto de pontos no círculo exterior 

sinaliza o Povo de Deus. E a diversidade das cores 

aponta para um povo de muitos rostos.  

6 - As cores usadas – cinza, verde, azul – evocam 

as cores da terra (cinza), do céu (azul) e da 

natureza (verde) e, por isso, remetem para uma 

ecologia integral. 

7 – Não é de descurar na leitura do logótipo o 

efeito visual dos círculos à volta da Cruz, que se 

assemelha ao ícone da rede Wi-Fi e sugerem, por 

isso, a Igreja como uma rede de comunicação, com 

muitos fios de ligação, tecida pela diversidade na 

unidade, chamada a atrair e a irradiar a luz que 

dimana da glória da Cruz de Cristo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Agenda da Semana 


