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‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Viver o «Tempo 
da Criação»

— bit.ly/Criacao22

A desonestidade dos ricos, 
denunciada pelo profeta Amós, há 
de levá-los ao infortúnio: «Ai daqueles 
que vivem comodamente [...]. Acabará 
esse bando de voluptuosos». É 
também a perspetiva de Jesus Cristo, 
ao chamar a atenção para o pobre 
que jaz à nossa porta. Em diálogo 
com os fariseus, recorre a nova 
parábola: «Havia um homem rico [...]. 
Um pobre, chamado Lázaro, jazia junto 
do seu portão, coberto de chagas». 
A conclusão – o rico condenado e o 
pobre salvo por Deus – é um convite à 
conversão. Trata-se de amar a Deus 
e aos irmãos. O discípulo «pratica a 
justiça e a piedade, a fé e a caridade, 
a perseverança e a mansidão». O 
discípulo dá «pão aos que têm fome e 
a liberdade aos cativos». Assim faz da 
vida um hino de louvor a Deus.

Ser discípulo é praticar a justiça 
e a piedade, a fé e a caridade, a 
perseverança e a mansidão. É das 
atitudes mais importantes que, como 
discípulos, temos para oferecer ao 
nosso tempo. Ser discípulo é contribuir 
para «um cristianismo de mansidão: 
mansidão como plena maturidade, 
mansidão como condição de 
autêntica potência de vida, mansidão 
como disponibilidade para estarmos 
juntos». Em nada tem que ver com 
permissividade ou falsa bonomia. 
Ser manso é ter a capacidade 
de antecipar um futuro melhor, é 
descobrir a presença poderosa do 
bem para lá de qualquer prepotência 
do mal. Inaugura um modo diferente 
de habitar o mundo e de se relacionar 
com as outras pessoas.

“A perseverança “A perseverança 
e a mansidão”e a mansidão”

Ser discípulo, ‘série’ 
em laboratoriodafe.pt

Ser discípulo, essa relação vital com o 
Mestre, implica a prática das virtudes. 
«Tu, homem de Deus, pratica a 
justiça e a piedade, a fé e a caridade, 
a perseverança e a mansidão». 
Somos chamados à vida eterna! A 
indiferença em relação aos pobres ou 
aos que vagueiam por uma qualquer 
periferia, social e/ou existencial, 
não nos identifica como discípulos, 
contraria a relação vital com o Mestre, 
afasta-nos de uma vida tranquila e 
pacífica (cf. ‘episódios’ anteriores). Ser 
discípulo, mais do que dar esmola, é 
fazer o que nos compete para ajudar 
o pobre a sair da situação em que se 
encontra, para uma vida digna.
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Ter. 27 20h15 José Vieira Marcos, pais e sogros 

Qua. 28 20h15 7º dia Rosa Pinheiro; Francisco Rodrigues (Conf. Almas); 

Marco Aurélio Rodrigues Lima; Custódio Maia (A); Maria 

Helena Barbosa Silva; Severino Costa Simões; Florinda de 

Jesus Silva e pais; Maria do Egipto Viegas; Maria Veiga e 

marido; Albertina Gonçalves Martins (Legião de Maria) 

Qui. 29 20h15 SÃO MIGUEL 

Sex. 30 20h15 António Ferreira Machado 

Sáb. 01 18h00 António Monteiro Catarino e fam.; Almerinda Rosa Pereira 

Fernandes; Maria Conceição Moura Pereira; Luísa Lopes 

Ferreira; Hilário Gonçalves; António Gomes Ferreira (A); Maria 

da Luz Rodrigues Monteiro; Rosalina Oliveira Gomes e 

marido; Maria Alcina Oliveira e marido 

Dom. 02 08h00 Confraria das Almas 

  11h00 SÃO MIGUEL 

FESTA SÃO MIGUEL. Esta semana continuamos a novena em honra de São 

Miguel, e teremos oportunidade de celebrar convenientemente a sua festa 

litúrgica. Dia 29 teremos eucaristia solene às 20h15; no domingo, eucaristia 

solene às 11h00, e os atos religiosos às 16 horas, com Oração de Vésperas, 

Sermão e Procissão. Procuremos viver todos estes momentos da festa, na 

alegria da fé, como também em ambiente de saudável fraternidade e 

convivialidade. 

 

JMJ. Na semana anterior às JMJ, de 26 a 30 de julho 2023, milhares de jovens 

estarão na nossa diocese em partilha de experiência de fé. Queremos acolher 

estes jovens preferencialmente em famílias de acolhimento. As famílias que 

pensam na possibilidade de acolher estes jovens devem preencher a ficha de 

inscrição que se encontra na sacristia, ou fazer a inscrição on-line na página 

da paróquia. As inscrições devem ser entregues até 02 de outubro. 

 

CONFERÊNCIA VICENTINA. No dia 27 de setembro celebraremos, com a 

Conferência Vicentina, a memória litúrgica de São Vicente de Paulo. 

 

RENOVAÇÃO PASTORAL. O Arciprestado de Braga realiza de novo este ano o 

habitual encontro de reflexão pastoral, “Renovação Inadiável”, que versará 

sobre a oração e vida espiritual. Este encontro decorre no Espaço Vita, nos 

dias 03 a 06 de outubro. É de participação livre e aberta a todos: 

Particularmente os responsáveis dos grupos e movimentos paroquiais. A 

participação pode ser também através dos meios digitais, em www.rezar.pt. 
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Agenda Paroquial 

 
 

 

25.09 
. Dia Mundial do 

Migrante e do Refugiado 
 

. 34º Aniversário da 

Dedicação da Igreja 
Nova 

 
27.09 

. São Vicente de Paulo 
 

29.09 
. São Miguel 


