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VIGÉSIMO QUINTO

Ezequiel 18, 25-28
Salmo 24 (25)

Filipenses 2, 1-11
Mateus 21, 28-32a

PERGUNTA 
DA SEMANA

Como te podes 
comprometer 
para melhorar 
a comunidade 

paroquial?

A coerência é tópico em destaque. 
Há momentos em que dizemos ‘sim’ 
˖ˢˠ�ˢ˦�˟̳˕˜ˢ˦ʟ�ˠ˔˦�ˢ�˖ˢ˥˔̵̹ˢ�Ё˖˔�
preso ao ‘não’. Felizmente, tocados 
pela graça divina, também nos 
acontece o contrário: «Depois, porém, 
arrependeu-se e foi». Para Deus, 
a sinceridade do coração é mais 
decisiva do que as discordâncias, 
quando existe disponibilidade para 
seguir os seus caminhos: «se afastar 
do mal que tiver realizado, praticar o 
direito e a justiça, salvará a sua vida». 
Deus «é bom e reto, ensina o caminho 
aos pecadores», envolve-nos a todos 
com a sua misericórdia, espera 
sempre a nossa conversão. Com 
humildade e alegria, assumindo «os 
mesmos sentimentos que havia em 
Cristo Jesus», entremos nesta lógica 
do amor divino.

 
A humildade e a alegria enchem 
a vida pessoal e comunitária com 
o bom odor do Evangelho de Jesus 
Cristo. Estas duas atitudes completam 
aqueloutras do amor e do perdão, da 
ternura e da misericórdia, todas elas 
essenciais para a harmonia de uma 
comunidade cristã. A humildade e a 
alegria não são emoções passageiras, 
próprias apenas de um determinado 
momento. Elas habitam a pessoa, pois 
nascem do encontro com Deus e da 
relação com os outros. São antídotos 
contra a inveja e a murmuração. Elas 
ajudam a encarar a vida com o bom 
humor característico dos santos e 
aumentam em nós a capacidade 
de amar e perdoar. Assim, sim, 
construímos uma comunidade digna 
de Jesus Cristo!

“Os sentimentos “Os sentimentos 
que havia em Cristo”que havia em Cristo”

‘A união faz a diferença’, 
em laboratoriodafe.pt

Humildade 
e alegria
Existem discordâncias em todas as 
comunidades. Importa não agir por 
orgulho ou rivalidade, mas procurar 
‘a união que faz a diferença’. O modelo 
da nossa vida é sempre Jesus Cristo, 
como repete a Carta aos Filipenses: 
«os mesmos sentimentos que 
havia em Cristo». Exemplo desses 
sentimentos são a humildade do 
despojamento, a capacidade de 
vencer o orgulho e a inveja, lutar 
contra a murmuração, dispor-se a 
servir a todos, com alegria. 
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28 | S. Venceslau, mártir [MF] e SS. 
Lourenço Ruiz e Companheiros, 
mártires [MF]; 
29 | S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael, 
Arcanjos [Festa]; 
30 | S. Jerónimo, presbítero e doutor da 
Igreja  [MO]; 
1 de Outubro | S. Teresa do Menino 
Jesus, virgem e doutora da Igreja 
[MO];
2 | Santos Anjos da Guarda [MO];
4 | XXVII Domingo do Tempo Comum.

LITURGIA

XXVI DOMINGO DO TEMPO COMUM

CAPELANIA DOS CONGREGADOS  ANO 09
Nº 25 

‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

A vida humana se baseia sobre três 
relações fundamentais intimamente 
ligadas: as relações com Deus, com o 
próximo e com a terra.
(Papa Francisco)

Lembra-te dos nossos pobres. 
No entardecer da vida seremos 
julgados apenas sobre o amor: “Tive 
fome e destes-Me de comer, tive 
sede e destes-Me de beber, estava 
nu e vestiste-me, estava doente e 
cuidaste de Mim, estava preso e 
visitaste-Me” (Mt 25, 35-36)  
IBAN PT50 0035 0171 00002883 032 89

EQUIPA SÓCIO-CARITATIVA 
DOS CONGREGADOS

OUTUBRO – MÊS DO ROSÁRIO
De segunda a sábado, às 10h e às 16h, 
recitação do terço.

ATENDIMENTO ESPIRITUAL A 
PESSOAS PORTADORAS DE 
DEFICIÊNCIA E CUIDADADORES
O Pe. Tiago Varanda está disponível para 
o atendimento espiritual de pessoas 
ˣˢ˥˧˔˗ˢ˥˔˦�˗˘�˗˘Ё˖˜̼ˡ˖˜˔�˘�˖˨˜˗˔˗ˢ˥˘˦ʟ�̲˦�
quintas-feiras, das 11h às 12h, e aos sábados, 
das 15h às 16h. 

EXPOSIÇÃO E BÊNÇÃO 
DO SS.MO SACRAMENTO
Domingo, 4 de Outubro, das 15h00 às 
17h00. Com a oração do Terço da Divina 
Misericórdia e Vésperas.

Outubro
4

REUNIÃO GERAL DE COLABORADORES
6 de Outubro, terça-feira, às 21h, no salão 
ou na Basílica, conforme o número de 
colaboradores presentes, tendo em conta 
a actual situação de pandemia da Covid-19 
e a aplicação das regras de higiene e 
segurança. Apresentação do Programa 
Pastoral Arquidiocesano, discussão 
e programação do Plano Pastoral da 
Basílica. Apela-se à presença de todos os 
colaboradores.

Outubro
6

DEPARTAMENTO PARA A 
LITURGIA VAI “DESMASCARAR O 
ACOLHIMENTO”
Na quinta-feira, dia 1 de Outubro, vai ser 
transmitida uma formação destinada às 
equipas de acolhimento.
Com o tema “Desmascarar o acolhimento”, 
a formação será transmitida pelas 21h15 
através das redes sociais da Arquidiocese 
de Braga, permitindo aos participantes 
colocar questões aos conferencistas.

Outubro
1


