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ANO C
DOMINGO

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».
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BRUFE
03 — SEGUNDA-FEIRA - 18H30 
 Reunião da Conferência Vicentina, na cripta da Igreja
 

04 — TERÇA-FEIRA - 19H15 - EUCARISTIA
 Augusto Silva, mc. filhas
 

 21H15 - ASSEMBLEIA DE MOVIMENTOS
 Na Cripta da Igreja paroquial

07 — SEXTA-FEIRA - 19H15 - EUCARISTIA
 Lino Augusto da Silva Sá, mc. esposa e filhos

08 — SÁBADO - 19H15 - EUCARISTIA VESPERTINA
 Luzia Campos Santos, mc. filha
 Maria Sara Ferreira de Araújo, mc. filhas
 Armandina Marinho, mc. filhas

09 — XXVIII DOMINGO TC - 09H45 - EUCARISTIA
 Bruno Ricardo Silva Alves, mc. mãe
 Maria Joaquina Silva Moreira, mc. Armando Magalhães
 Pais, sogros, irmãos e cunhada de Maria Ortiga
 Augusto Luís Afonso e esposa, mc. filha

CATEQUESE - MATRÍCULA: quem ainda não fez a 
matrícula para o primeiro ano ou a renovação da 
matrícula na catequese deve fazê-lo no cartório 
paroquial, no horário de atendimento de sexta-feira. 
Passem a informação. Obrigado.

CATEQUESE - ENCONTRO DE PAIS: gostaríamos de

 nos encontrar com todos os pais da catequese, às 
21h15, na cripta da Igreja nos seguintes dias do mês 
de outubro: 2.o e 3.o ano, no dia 11; 4.o, 5.o e 3.o ano, 
no dia 12; e do 7.o ao 10.o ano, no dia 13. A presença 
de todos é estímulo para todos. Há assuntos novos e 
importantes a serem partilhados com todos. 

MÊS MISSIONÁRIO E MÊS DO ROSÁRIO: iniciamos o 
nosso ano pastoral com o mês das missões, colocando-
nos sob a proteção de Nossa Senhora do Rosário. 
A Legião de Maria ajudar-nos-á com a Oração do 
Terço: à semana, às 18h45; ao sábado, às 18h30 e ao 
Domingo depois da Missa. Participemos na Oração, 
rezando por uma comunidade mais missionária. Este 
ano, o tema do mês missionário é: “A Igreja é Missão” 
- «Sereis minhas testemunhas.» (At 1, 8). 

VISITA AOS DOENTES E IDOSOS: no dia 19 de 
outubro, faremos a visita aos doentes e idosos da 
comunidade. Pede-se às famílias que desejem a visita 
que nos informem, passando pela sacristia, cartório 
ou por telemóvel 919757360 ou mail.

PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA: no dia 22 e 23 de outubro 
a Legião de Maria organiza a habitual Peregrinação 
Anual a Fátima. Os interessados devem contatar os 
legionários ou ligar para o 917556032 (Paulo Rocha).

JMJ 2023 – FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO: as 
Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023 
aproximam-se a passos largos e a Arquidiocese 
de Braga, nomeadamente a Pastoral Juvenil, está 
a preparar o acolhimento dos jovens peregrinos 

3 A 9 DE OUTUBRO

 

ASSEMBLEIA DE MOVIMENTOS
Depois da leitura da carta do nosso Arcebispo, 
convocam-se todos os movimentos e grupos 

paroquiais de apostolado para uma assembleia de 
movimentos no dia 4 de outubro, às 21h15, na cripta 

da Igreja. A presença de todos é estima e estímulo 
para todos.

 INÍCIO DA CATEQUESE
A catequese inicia no dia 16 de outubro, Domingo, 

às 9h45, com a celebração da Eucaristia. 
Contamos com a alegria e o testemunho da 

comunidade como primeiro lugar de evangelização, ou 
seja, de encontro com Jesus e com Deus. 

Contamos também com as famílias como primeiras e 
principais educadoras da fé, pelo testemunho de vida 
e por serem a verdadeira sala de catequese onde nos 

fazemos autênticos discípulos de Jesus. 
Contamos ainda com generosidade e disponibilidade 

de alguns membros da comunidade que dão o seu 
melhor para acompanharem as famílias e as crianças 

na descoberta do Amor de Deus e do Deus Amor. 
Um grande bem-haja às catequistas e a todos os 

colaboradores da catequese.

DESTAQUEDESTAQUE

estrangeiros. De 26 a 31 de julho de 2023, milhares 
de jovens chegarão a Portugal para as Pré-Jornadas e 
serem acolhidos nas várias dioceses. Nestes dias que 
antecedem a Jornada, os jovens chegam para fazer 
uma experiência de fé, conhecer melhor 
a região, a cultura, a Igreja local e as suas 
especificidades. Preferencialmente, serão 
acolhidos nas paróquias, em famílias de 
acolhimento. O que é necessário para ser 
Família de Acolhimento? Que cada família 
que aceita este desafio possa providenciar espaço para 
acolher, no mínimo, dois jovens, disponibilizando-lhes 
um local onde possam dormir e fazer a sua higiene 
diária. Deve também garantir os pequenos-almoços e, 
pontualmente, outras refeições. Se possível e sendo 
necessário, deve também facilitar o transporte dos 
jovens peregrinos de e para os locais de encontro, na 
paróquia ou no arciprestado. Mesmo que não domine 
a língua dos jovens, haverá sempre outras formas de 
interação. 

CONFRARIA - VENDA DE BILHETES: a partir do próximo fim 
de semana, a Confraria do Santíssimo Sacramento inicia a 
benda de bilhetes do sorteio de Natal. Colaboremos.

APLICAÇÃO MÓVEL – COMUNICAÇÃO PAROQUIAL: para 
melhor comunicar e para que a informação seja mais eficaz, a 
arquidiocese através do programa de gestão paroquial Kyrios, 
criou uma aplicação para as Paróquias divulgarem eventos e 
notícias; horários; contactos; Boletim Effathá. Para o efeito, 
procure a app Kyrios ChMS e siga os passos para a adicionar 
ao seu Telemóvel.

ATENDIMENTO PAROQUIAL: dia 7, sexta-feira, das 17h às 19h.


