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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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Ter.  04 19h30 Padre Abílio Gomes Correia, m.c. Francisco Almeida 

Qua. 05 07h30 Associados da Mensagem de Fátima, m.c. Mensagem de 

Fátima; José da Mota e Rosa Maria de Barros, m.c. Maria da 

Conceição de Barros Mota; Manuel Rodrigues e esposa, m.c. 

filha Ana; Maria da Conceição Gomes (Aniv.), m.c. família; 

Rosa Veloso Marcos (Aniv.), m.c. Ana Maria Veloso de Sousa 

Qui. 06 19h30 Bernardino Rodrigues Gonçalves e esposa (Aniv.), m.c. 

Filhos 

Sex. 07 19h30 Manuel Gomes Alves e filho, m.c. Leopoldina Vieira Pereira 

Sáb.  08 19h30 António Fernandes e esposa, m.c. João da Silva Fernandes; 

Glória Antunes Cunha, m.c. Conceição Cunha Fernandes; 

Hilário Maia e filhos, m.c. Maria Araújo Martins; Maria da 

Conceição da Silva e marido, m.c. Laurinda; Maria da 

Conceição Fernandes, Rosa Fernandes, m.c. Augusto Lopes; 

Maria da Conceição Gonçalves e familiares, m.c. Joaquim 

Dias de Oliveira; Maria de Lurdes Rodrigues da Rocha, m.c. 

Maria Olívia da Rocha Fernandes; Maria Madalena Vieira, 

marido e filho, m.c. Lurdes Antunes 

Dom.  09 09h30 Irmãos Confraria do Santíssimo, m.c. Confraria

RESTAUROS. Concluímos a angariação de ofertas para os restauros da talha da igreja 
paroquial, uma vez que atingimos já a verba necessária. Expresso por isso profunda 
gratidão a todos quantos colaboraram nesta causa. Está já colocada a parte central do 
sanefão, faltando as laterias. Porque se trata de um trabalho minucioso, não foi 
possível terminar até 28 de setembro, como esperávamos. Mas em breve estará 
completo. 
 
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. 
 
ARTE DO ENCONTRO. "A Arte do Encontro", uma iniciativa para casais promovida pelos 
jesuítas, irá decorrer no próximo dia 15 de outubro, das 09h00 às 20h00, na Casa da 
Torre, em Soutelo. Para mais informações e inscrições, que são limitadas, é necessário 
contactar a Casa da Torre. Para esta atividade, os casais não podem levar os filhos. O 
almoço e o lanche estão incluídos na inscrição. 
 
PEDITÓRIO SÃO SIMÃO. A Comissão de Festas de São Simão e São Judas fará o peditório 
para a referida festa no domingo dia 09 de outubro. 
 
ENCONTRO DE CUIDADORES. O Departamento Arquidiocesano da Liturgia promove, no 
dia 14 de outubro, às 21h15, um encontro para todos os cuidadores do espaço litúrgico 
das igrejas (zeladoras, sacristães, limpeza…). O encontro será no Auditório Vita. Fica 
o convite a todos os cuidadores da nossa igreja paroquial. 

 

Agenda Paroquial 

 
06.10 

. Oração Vocações São 
Lázaro, 21h15 

 

09.10 
. Reunião de Piedade 

 
. Peditório festa S. 

Simão e S. Judas 
 

. Adoração Santíssimo 

 
14.10 

. Encontro Cuidadores 
das Igrejas, 21h15 

 

15.10 
. A Arte do Encontro 

 
28.10 

. S. Simão e S. Judas, 
20h30 

 
30.10 

. S. Simão e S. Judas, 
15h30 

 

http://www.rezar.pt/

