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VIGÉSIMO SÉTIMO 

Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4
Salmo 94 (95)

2Timóteo 1, 6-8.13-14
Lucas 17, 5-10

PERGUNTA 
DA SEMANA

Como é que 
caracterizas 

a tua fé?

Há impaciência no ar! O profeta, 
perante o aparente silêncio de 
Deus, é porta-voz dum pedido: «Até 
quando, Senhor, chamarei por Vós e 
não me ouvis? Até quando clamarei 
contra a violência e não me enviais 
a salvação?». Os Apóstolos, abalados 
pelas exigências apresentadas por 
Jesus Cristo, suplicam-lhe: «Aumenta a 
nossa fé». Acolhamos as interpelações 
deste Vigésimo Sétimo Domingo (Ano 
C): «Não fecheis os vossos corações», 
escutai a palavra de Deus. Reanima 
o dom de Deus que recebemos no 
batismo. «Guarda a boa doutrina 
que nos confiada, com o auxílio do 
Espírito Santo, que habita em nós». E 
aceitemos ser questionados sobre 
a vivência da nossa fé. Porque não é 
preciso ‘aumentar’ a fé. O essencial 
está numa fé viva e ativa.

A fé não tem uma métrica de 
quantidade. A fé exprime-se através 
da qualidade da nossa vida, do modo 
como encaramos as circunstâncias. 
Consiste numa disposição vital de 
abertura à presença divina, de modo 
a deixar-se surpreender por Deus. 
Tal ação de Deus em nós resulta 
num testemunho feliz, num estar 
de bem com a vida, qualquer que 
seja o momento. Vamos conhecer 
«gente feliz com fé». Gente que não 
se resigna perante as injustiças e as 
desigualdades. Gente que se dedica a 
melhorar a vida dos outros. Gente que 
encara a vida e olha para o mundo à 
luz da fé, sem vergonha de se assumir 
amigo de Deus. Gente como o chef 
Kiko Martins: «a fé é a única gasolina 
da minha vida».

“Aumenta “Aumenta 
  a nossa fé”  a nossa fé”

Gente feliz com fé, nova ‘série’ 
em laboratoriodafe.pt

Kiko Martins confessa que se alimenta 
quotidianamente da amizade com 
Deus. Para ele, Deus é como «um 
confidente, alguém com quem 
partilho as minhas ideias, opiniões, 
alguém que me acompanha a correr, 
alguém que me acompanha a fazer 
surf, alguém que me acompanha a 
cozinhar, alguém que me acompanha 
nas dificuldades» e nas alegrias. Deus 
é o amigo por excelência, «é alguém 
que eu vejo que está sempre ao meu 
lado, quer eu lhe ligue quer não lhe 
ligue, o que é uma coisa fantástica, 
[…] é alguém que me ama tão 
profundamente que me dá tudo de 
forma livre e gratuita. É fantástico».



PENSAMENTO DA SEMANA

A oração é uma ajuda indispensável para 
o discernimento espiritual, sobretudo 
quando envolve os afetos, permitindo 
dirigir-nos a Deus com simplicidade e 
familiaridade, como se fala com um 
amigo.

(Papa Francisco)

4 — S. Francisco de Assis [MO]
5 — Santa Faustina Kowalska [MF]
6 — S. Bruno, presbítero [MF]
7 — Virgem Santa Maria do Rosário [MO]
9 — XXVIII Domingo do Tempo Comum

964 243 549 pauloterroso@arquidiocese-braga.pt @paulo_terroso www.igrejamedia.com

COMO ESCUTAR DEUS — FORMAÇÃO
Implementar em todas as paróquias uma 
autêntica cultura de oração é o propósito 
da edição deste ano, depois de uma 
forçada paragem devido às contingências 
da pandemia do coronavírus. De 3 a 6 de 
outubro, pelas 21h, no Espaço Vita, vamos 
conhecer algumas formas de oração e 
perceber as dificuldades mais comuns, 
de modo a encontrar uma proposta de 
acompanhamento que contribua para 
colocar a oração no centro da nossa vida 
pessoal e comunitária. + informações em 
www.rezar.pt
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XXVII DOMINGO DO TEMPO COMUM
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253 262 482 . www.congregados.pt  
congregados@arquidiocese-braga.pt

EXPOSIÇÃO E ADORAÇÃO DO 
SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Domingo, 9 de Outubro, das 15h00 às 17h00, 
exposição do Santíssimo, recitação do 
terço da Divina Misericórdia, adoração e 
vésperas.

CURSO DE LITURGIA PARA MÚSICOS
No total, são trinta sessões via Zoom, 
às quartas-feiras, das 20h30 às 21h10, 
decorrendo a primeira no dia 12 de 
Outubro. 
Do programa constam “A «Palete Sonora» 
do culto cristão e o seu enraizamento 
ritual”, “As diversas formas musicais 
litúrgicas na sua dinâmica celebrativa”, “Os 
ministérios musicais litúrgicos e o seu perfil 
humano, espiritual e eclesial” e a “Leitura 
e análise dos principais documentos 
eclesiais sobre a música na liturgia”.
A formação tem o custo único de 30€. 

 
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

3 a 6
OUT


