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Jeremias 31, 7-9
Salmo 125 (126)
Hebreus 5, 1-6

Marcos 10, 46-52

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Onde há amor 
nascem gestos: 

caminhar juntos.

O itinerário percorrido, entre Jericó 
e Jerusalém, surge como modo de 
apresentar as condições para o 
discipulado. O cego Bartimeu, na 
margem, gritando e mandado calar, 
é modelo e lição para os apóstolos, 
ainda ‘cegos’ com a ambição do 
poder: curado, «recuperou a vista e 
seguiu Jesus pelo caminho». Em Jesus 
Cristo, «sumo sacerdote [...] constituído 
em favor dos homens», cumpre-se 
a salvação anunciada pelo profeta 
Jeremias. Como naquele tempo, 
somos convidados a proclamar os 
louvores de Deus: «Soltai brados de 
alegria». Sim, «grandes maravilhas fez 
por nós o Senhor, por isso exultamos 
de alegria». Nós somos esse povo de 
salvos quando, pela fé, decidimos 
seguir as pegadas do Mestre, quando 
lhe confiamos toda a nossa vida.

Caminhar com Jesus, caminhar 
juntos: eis o grande desafio do 
discipulado, o grande desafio para 
a Igreja Católica, nos próximos 
tempos. Três palavras orientam este 
momento histórico, «o caminho que 
Deus espera da Igreja do terceiro 
milénio»: comunhão, participação 
e missão. Hoje, peçamos ao Senhor 
Jesus que nos cure a cegueira da 
autorreferencialidade, do clericalismo, 
da tentação do poder, de mandar 
calar as vozes incómodas. Sinodal 
é uma Igreja que acolhe o grito 
de todos, escuta os seus anseios, 
caminha com todos, certa de que, 
no diálogo, pode dar a conhecer as 
maravilhas que Deus fez e faz por 
nós. Onde há amor nascem gestos: 
caminhar juntos!

“Seguiu Jesus “Seguiu Jesus 
pelo caminho”pelo caminho”

‘Onde há amor nascem gestos’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Igreja Sinodal
A atitude de Jesus Cristo, 
acompanhada por aqueles que 
animam o cego, revela a essência 
da Igreja Sinodal: a caminho, atenta 
a todos os ‘gritos’, também os que 
incomodam a partir das bermas, 
o Papa gosta de lhes chamar 
periferias, com palavras e gestos 
de ânimo (e não de recriminação), 
permitindo que, de pé, possamos 
seguir juntos. Interpela o Papa 
Francisco: «Nós, comunidade cristã, 
encarnamos o estilo de Deus, que 
caminha na história e partilha as 
vicissitudes da humanidade?».



PENSAMENTO DA SEMANA

Quando experimentamos a força do 
amor de Deus, quando reconhecemos 
a sua presença de Pai na nossa vida 
pessoal e comunitária, não podemos 
deixar de anunciar e partilhar o que vimos 
e ouvimos.

(Papa Francisco)

27 | B. Gonçalo de Lagos, presbítero 
[MF]

28 | S. Simão e S. Judas, Apóstolos 
[FESTA]

31 |  XXXI Domingo do Tempo Comum
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DIA MUNDIAL DAS MISSÕES
O Dia Mundial das Missões celebra-se no 
dia 24 de Outubro e tem como tema “Não 
podemos calar o que vimos e ouvimos” (At 
4,20).
O versículo foi extraído dos Actos dos 
Apóstolos, o livro que os missionários 
“têm sempre à mão” para mostrar como “o 
perfume do Evangelho” se difundiu através 
dos Apóstolos, refere o Papa Francisco na 
sua Mensagem para este dia.
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SEMANA DE ORAÇÃO PELOS 
SEMINÁRIOS
A Semana dos Seminários que se realiza em 
Portugal de 31 de outubro a 07 de novembro 
de 2021, tem como tema: “Para estarem 
com Ele e para os enviar a proclamar” (Mc 
3, 14)

COMEMORAÇÃO DE TODOS OS 
FIÉIS DEFUNTOS – HORÁRIO DAS 
EUCARISTIAS
Haverá eucaristia às 9h, 10h30, 12h, 15h, 16h e 
17h. info: www.diocese-braga.pt

 
Já pode fazer o seu donativo à Basílica 
dos Congregados a partir da aplicação 
MBWAY. O número de telemóvel é o 
910 896 822. 

AGORA PODE FAZER 
O SEU DONATIVO POR 
MBWAY


