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Eles
têm Moisés
e os Profetas:
que os oiçam”
JESUS CRISTO,
VIVO NA SUA IGREJA,
FONTE DE ESPERANÇA
PARA A EUROPA

FAMÍLIA
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EXORTAÇÃO APOSTÓLICA

42. A Igreja está ciente do contributo específico da mulher para o serviço do Evangelho da esperança. [...]
43. É necessário, a começar pela Igreja, que
seja promovida a dignidade da mulher, porque são idênticas a dignidade da mulher e
a do homem, criados ambos à imagem e
semelhança de Deus e enriquecidos cada
um de dons próprios e particulares. Para favorecer a plena participação da mulher na
vida e missão da Igreja, como foi sublinhado
no Sínodo, é desejável que os seus dotes sejam mais intensamente valorizados nomeadamente pela assunção das funções eclesiais reservadas por direito aos leigos. Há
de ser valorizada adequadamente também
a missão da mulher como esposa e mãe e
a sua dedicação à vida familiar. A Igreja não
deixa de levantar a sua voz para denunciar
as injustiças e violências perpetradas contra as mulheres, sejam quais forem o lugar
e as circunstâncias em que aconteçam.
Pede que sejam realmente aplicadas as leis
que protegem a mulher e sejam adotadas
medidas eficazes contra o uso humilhante de imagens femininas na publicidade e
contra o flagelo da prostituição; espera que
o serviço prestado pela mãe — e de igual
forma o que presta o pai — na vida doméstica seja considerado como contributo para
o bem comum, através mesmo de formas
de retribuição económica.

A Igreja
não deixa de levantar
a sua voz
para denunciar as injustiças
e violências perpetradas
contra as mulheres.

”

ORAÇÃO E VIDA ESPIRITUAL
A história do evangelho segundo Lucas, que
ocupa o Vigésimo Sexto Domingo, trata do
tema da riqueza (e da pobreza), a partir do
presente (existência terrena) mas tendo
em vista o futuro (eternidade). O presente é
sempre o ‘hoje’ de Deus, possuiu os alertas
necessários para a conversão: «eles têm
Moisés e os Profetas: que os oiçam». O texto não apresenta o rico como explorador do
pobre, não denuncia a ação direta do rico
que provoca a miséria do pobre. O que está
em causa é a sua indiferença. A dureza das
palavras de Abraão, ao não ceder às petições do rico, aponta para a importância da
solidariedade, pois enche as nossas mãos
de boas obras diante de Deus. Na oração,
escuta atenta de Deus, o discípulo missionário percebe que a sua missão consiste
em não ficar indiferente, mas assumir uma
amplitude universal que não ignora a situação do outro, e age em conformidade, através de ‘sinais’ eficazes que transformam a
vida em alegria (cf. Nota Pastoral para o
Ano Missionário..., 7).
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VIVER

EM COMUNIDADE
A beleza da vida está
em deixar o perfume do
amor de Deus naqueles
que estão próximos,
habitam o nosso
‘portão’, o passeio, a
nossa rua, a vida.

PERGUNTA
DA SEMANA

Como vivo o
exercício da
caridade?

REZAR

EM FAMÍLIA
Senhor Jesus Cristo,
missionário do
Pai, inspira-nos a
estar atentos às
necessidades dos
irmãos.
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LITURGIA
30 | S. Jerónimo, presbítero e doutor da
Igreja [MO];
1/10 | S. Teresa do Menino Jesus, virgem
e doutora da Igreja [MO];
2/10 | Santos Anjos da Guarda [MO];
4/10 | S. Francisco de Assis [MO];
6/10 | XXVII Domingo do Tempo Comum.

EXPOSIÇÃO E BÊNÇÃO DO SS.MO
SACRAMENTO

Domingo, 6 de Outubro, das 15h00 às 17h00.
Com a oração do Terço da Divina Misericórdia
e Vésperas.

REUNIÃO GERAL DE COLABORADORES

8

Outubro
PENSAMENTO DA SEMANA

8 de Outubro, terça-feira, às 21h, no salão da
Basílica. Apresentação do Programa Pastoral
Arquidiocesano, discussão e programação
do Plano Pastoral da Basílica. Apela-se à
presença de todos os colaboradores.

‘‘

Levantar-se e semear esperança!
Lutar contra tudo o que nega o
amor, a esperança e a confiança em
Jesus Cristo e nos outros, e fazer-se
próximo de todos os que sofrem.
Esta é a nossa missão.
(D. Jorge Ortiga)

II EDIÇÃO DA JORNADA PASTORAL
«RENOVAÇÃO INADIÁVEL».

Dias 7, 8, 9 e 10 de Outubro, das 21h às 22h30,
no Auditório Vita. Estão convidados todos
agentes pastorais: Brevemente é dado a
conhecer o programa detalhado.

UCP BRAGA ACOLHE WORKSHOP SOBRE
ABUSO INFANTIL

11

OUTUBRO MÊS DO ROSÁRIO

Outubro

De segunda a sábado, às 10h e às 16h,
haverá a recitação do terço.

964 243 549

pauloterroso@arquidiocese-braga.pt

A Universidade Católica de Braga recebe,
no dia 11 de Outubro, o workshop “Abuso
infantil – Até que ponto estou eu e a minha
organização preparada para reconhecer e
lidar com casos?”. O workshop tem lugar no
Auditório Isidro Alves, entre as 18h e as 19h30.
Iniciativa conta com o Pe. Hans Zollner,
sj, membro da Pontifícia Comissão para a
Protecção de Menores.

@paulo_terroso

www.igrejamedia.com

