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Malaquias 3, 19-20a
Salmo 97 (98)

2Tessalonicenses 3, 7-12
Lucas 21, 5-19

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Olhar o pobre 
como irmão, 

tomar a peito 
as suas 

dificuldades

O Ano Litúrgico, no Trigésimo 
Terceiro Domingo (Ano C), recorda 
com insistência e determinação: 
Deus «vem julgar a terra; julgará 
o mundo com justiça e os povos 
com equidade». Um modo proativo 
de reavivar em nós a vigilância da 
fé. O objetivo é, ao mesmo tempo, 
despertar a fé e tranquilizar os crentes. 
Porque, para os que confiam em Deus, 
«nascerá o sol da justiça, trazendo nos 
seus raios a salvação». Estes, nos quais 
havemos de ser incluídos, sem excluir 
as provações do tempo presente, 
têm garantida a promessa eterna de 
felicidade: «Pela vossa perseverança 
salvareis as vossas almas». Entretanto, 
continuamos a época do testemunho, 
nas pegadas de Paulo, empenhados 
no trabalho e na missão: «quisemos 
ser para vós exemplo a imitar».

Carlos de Foucauld, citado na 
Mensagem para este Dia Mundial 
dos Pobres, é exemplo a imitar, um 
homem feliz com fé: «tendo nascido 
rico, renunciou a tudo para seguir 
Jesus e com Ele tornar-se pobre e 
irmão de todos». Como o Irmão Carlos, 
podemos acreditar que «não estamos 
no mundo para sobreviver, mas 
para que, a todos seja consentida 
uma vida digna e feliz». Viver o amor 
aos mais pobres faz de nós «gente 
feliz com fé». Seguimos o exemplo 
do Mestre, «partilhando a vida por 
amor, repartindo o pão da própria 
existência com os irmãos e irmãs, a 
começar pelos últimos, por aqueles 
que carecem do necessário, para que 
se crie a igualdade». Isto é o que nos 
torna felizes e ricos aos olhos de Deus.

“Exemplo “Exemplo 
 a imitar” a imitar”

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

«Gente feliz com fé» são aqueles que 
vivem comprometidos com os seus 
trabalhos, não para amealharem 
cada vez mais dinheiro e bens ou para 
terem uma vida mais faustosa, mas 
principalmente para terem um vida 
digna e contribuírem para que outros, 
menos favorecidos, possam também 
viver com dignidade e esperança. 
Este é, de facto, o exemplo a imitar: ter 
para dar e dar para ter ainda mais; 
a riqueza do cristão é o amor, como 
nos ensina o Mestre, a riqueza do 
cristão é a sua disponibilidade para ir 
ao encontro daqueles que vivem nas 
periferias da sociedade, daqueles que 
estão privados do essencial.
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15 | S. Alberto Magno, bispo e doutor 
da Igreja [MF]
16 | S. Margarida da Escócia [MF] 
S. Gertrudes, virgem [MF],  
17 | S. Isabel da Hungria, religiosa [MO]
18 | Dedicação das Basílicas de S. Pedro 
e de S. Paulo, Apóstolos [MF]
20 | Solenidade de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, Rei do Universo

LITURGIA

XXXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM C

CAPELANIA DOS CONGREGADOS  ANO 11
Nº 42 

‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

A solidariedade é precisamente 
partilhar o pouco que temos com 
quantos nada têm, para que 
ninguém sofra. Quanto mais cresce o 
sentido de comunidade e comunhão 
como estilo de vida, tanto mais se 
desenvolve a solidariedade. 
(Papa Francisco) APOIE A EQUIPA SÓCIO-CARITATIVA 

DOS CONGREGADOS
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)

SEMANA VERMELHA
É a Semana Vermelha, ou #RedWeek, 
uma iniciativa internacional da Fundação 
Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) que volta o 
foco para a Perseguição aos Cristãos e 
acontecerá de 16 a 23 de novembro.
A Basílica dos Congregados, no dia 16, será 
iluminada de vermelho, como aconteceu 
no ano passado.

Novembro
16

FEIRINHA SOLIDÁRIA
De 22 a 26 de Novembro (horário: 09h00-
12h30 | 14h30 - 17h30) realiza-se a Feirinha 
Solidária.

Novembro
22-26

II TEMPORADA 
DE MÚSICA DE CÂMARA
A II Temporada de Música de Câmara 
regressa à Basílica dos Congregados, 
sábado, com as obras de Mendelssohn 
e Shostakovich, pelo trio com piano, 
constituído por Miguel Simões, no violino, 
Marco Pereira, no violoncelo, e Pedro Costa, 
no piano.

Novembro
19


