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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 19h30 Servo de Deus Padre Abílio, m.c. Alice Costa; Glória da Costa 

Rodrigues, m.c. Fernanda Rodrigues da Cruz; Manuel Rodrigues e 

Esposa, m.c. filha Ana; Maria Fernandes Rodrigues e marido, m.c. 

família; 7º dia Teresa de Jesus Antunes Direito, m.c. Confraria 

Senhora do Rosário; Vasco Rodrigues da Rocha, m.c. esposa 

Qua. 28 20h30 SERVO DE DEUS PADRE ABÍLIO 

Qui. 29 19h30 Rosa de Jesus Pereira, marido e familiares, m.c. Maria Rodrigues 

Sex. 30 19h30 Adelino Antunes Silva e Teresa Mota Gonçalves, m.c. filhos 

Sáb.  01 19h30 Padre Abílio Gomes Correia, Rosa Fernandes e família, m.c. José 

Antunes; Abel José Vieira e esposa, m.c. Maria Rodrigues Vieira; 

António Marques Ribeiro, m.c. família; Joaquim da Silva Pereira, 

m.c. Maria de Lurdes de Barros Ferreira; José Fernandes Rodrigues 

e irmãos, m.c. Ermelinda Rodrigues Vieira; José Lopes (Aniv.), m.c. 

Lúcia de Sousa Antunes; José Vieira Torres, esposa e filhos, m.c. 

Carlos Vieira Antunes; Manuel da Rocha e esposa, m.c. Adriano 

Antunes da Rocha; Maria de Lurdes Rodrigues da Rocha, m.c. José 

Rodrigues Fernandes; Maria Manuela Vieira Pereira, Maria 

Aurora Vieira e José Pereira, m.c. família; Maria Pereira Marques, 

m.c. Laurentino Pereira Marques; Tias e tios, m.c. Maria Lúcia 

Vieira 

Dom.  02 09h30 Irmãos Confraria Senhora do Rosário, m.c. Confraria

SERVO DE DEUS PADRE ABÍLIO. No próximo dia 28 ocorre o 25º aniversário do decreto 
que introduziu a causa de canonização do Servo de Deus Padre Abílio Gomes Correia. 
Para assinalar esta data, teremos connosco o senhor arcebispo, dom José Cordeiro, 
que presidirá à eucaristia das 20h30. No final da eucaristia será exposto o Santíssimo 
Sacramento, para adoração pessoal, e às 22h30 faremos um momento de adoração 
comunitária, concluído com a bênção e deposição do Santíssimo Sacramento. 
 
RESTAUROS. Com a entrega de 225,00 € nesta última semana, fica concluída a verba 
necessária para os restauros da tribuna, sacrário, sanefão e sanefas. Atingimos o valor 
de ofertas de 9.050,00€, ficando assim um saldo positivo de 90€. 
 
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. 
 
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. 

 

Agenda Paroquial 
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