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Êxodo 17, 8-13
Salmo 120 (121)

2Timóteo 3, 14 – 4, 2
Lucas 18, 1-8

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Fazer cada dia 
uma oração 
de gratidão:
«Obrigado/a, 

porque...»

Sem o alicerce firme da fé, a oração 
corre o perigo de ser supérflua, pouco 
ou nada mais do que um negócio com 
Deus. Daí a interpelação: «Quando 
voltar o Filho do homem, encontrará fé 
sobre a terra?». Este alerta completa-
se com os gestos e atitudes referidos 
nos diversos textos bíblicos: «as mãos 
levantadas» e seguras de Moisés; 
os olhos erguidos do crente para 
reconhecer o auxílio divino, porque 
«o Senhor está a teu lado. Ele é o teu 
abrigo. [...] O Senhor vela pela tua 
vida»; o desafio a proclamar a palavra 
com insistência, «a propósito e fora 
de propósito, argumenta, ameaça 
e exorta, com toda a paciência e 
doutrina»; o convite a «orar sempre 
sem desanimar». Há uma relação de 
influência recíproca entre o ato de 
acreditar e a prática da oração.

Aprender a rezar «é como aprender 
a falar», afirma Teresa Power. «Não 
consigo imaginar como é que 
podemos crescer, se não estamos 
em família abertos à vida de Deus, 
se não rezamos. Se não chamamos 
Deus para o nosso interior, como é 
que Ele pode agir e atuar em nós?». 
Fundadora do movimento «Famílias 
de Caná», destaca a importância de 
rezar a partir das pequenas histórias 
do quotidiano. E de alimentar a 
oração com momentos de louvor, 
momentos «em que todos agradecem 
por alguma coisa do dia: Obrigado/a... 
«porque hoje me aconteceu isto ou 
aquilo, ou porque o comer foi bom 
na escola, ou porque encontrei este 
amigo, ou porque o teste me correu 
bem». Simples, não é?!

“Encontrará fé “Encontrará fé 
sobre a terra?”sobre a terra?”

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

Os Padres da Igreja diziam que a 
oração perseverante era um exercício 
de «memória de Deus», para recordar 
a presença ativa de Deus na nossa 
vida e no mundo, de modo que, assim 
conscientes, começamos a configurar 
a nossa vida com a vontade divina. 
Hoje, outro testemunho de «gente feliz 
com fé». Teresa Power fala-nos da 
experiência familiar, com uma dica 
interessante, para quem está indeciso 
sobre o modo de começar: «pegar em 
histórias muito simples do dia a dia, 
coisas muito banais, e, através delas, 
apresentar a palavra de Deus, como é 
que ela se pode realizar e concretizar 
na nossa vida de família».
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17 | S. Inácio de Antioquia, bispo e mártir 
[MO]
18 | S. Lucas, Evangelista [FESTA]
19 | SS. João de Brébeuf e Isaac 
Jogues, presbíteros, e Companheiros, 
mártires  [MF]; S. Paulo da Cruz, 
presbítero [MF] 
22 | S. João Paulo II, papa [MO]
23 | XXX Domingo do Tempo Comum

LITURGIA

XXIX DOMINGO DO TEMPO COMUM C
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‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

Em termos de mudanças sociais, a 
perda de valores de comunidade e 
a perda de valores ligados à Igreja – 
porque estruturam as comunidades, 
as nossas vidas – criou um vazio. 
Vemos isso em países em que isso já 
aconteceu há mais tempo e
os efeitos são negativos, tanto em 
termos da desintegração social, 
como em problemas de vários tipos.
(Armanda Gonçalves)

GRUPO  
“SEMEADORES DE ESPERANÇA”
Sábado, das 15h às 16h30, encontro do 
“Grupo Semeadores de Esperança”
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ESCOLA DE FAMÍLAS ESTÁ 
DE REGRESSO
A “Escola de Famílias”, actividade 
organizada pelo Departamento da Pastoral 
Familiar da Arquidiocese, está de regresso. 
No dia 22 de Outubro, às 21h00, realiza-se a 
primeira sessão do ano 2022/2023.
Ns duas primeiras sessões da IV edição 
da “Escola de Famílias”, serão abordadas 
as temáticas “Filhos que temos vs Filhos 
que queremos”, a primeira parte dedicada 
ao tema da (In)fertilidade e a segunda 
parte ao tema da Adopção e Famílias de 
Acolhimento. + info: www.diocese-braga.pt
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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). 
IBAN PT50 0035 0171 00002883 032 89

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES 
O Dia Mundial das Missões celebra-se no 
dia 23 de Outubro e tem como tema “Sereis 
minhas testemunhas” (At 1,8).
O versículo foi extraído dos Actos dos 
Apóstolos, o livro que os missionários “têm 
sempre à mão”. O versículo que inspira 
a mensagem do Papa Francisco “é o ponto 
central, o coração do ensinamento de Jesus 
aos discípulos em ordem à sua missão 
no mundo”.
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FORMAÇÃO PARA ZELADORES, 
SACRISTÃES E EQUIPAS 
DE ACOLHIMENTO
O Serviço de Ministérios Litúrgicos do 
Departamento Arquidiocesano para a 
Liturgia de Braga está a preparar uma 
formação para zeladores, sacristães e 
membros das equipas de acolhimento. 
Este encontro está previsto para o dia 28 de 
Outubro, às 21h15, no Espaço Vita, em Braga.

Outubro
28


