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Ben-Sirá 35, 
15b-17.20-22a
Salmo 33 (34)

2Timóteo 4, 6-8.16-18
Lucas 18, 9-14

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Viver 
o «Outubro 

Missionário»
bit.ly/outubro22

A oração continua em evidência, 
agora sob o signo da humildade: 
«a oração do humilde atravessa as 
nuvens», chega ao coração de Deus. 
Em primeiro lugar, somos convidados 
ao louvor: «A toda a hora bendirei o 
Senhor, o seu louvor estará sempre na 
minha boca». Sem esquecer a prece 
humilde: «Meu Deus, tende compaixão 
de mim, que sou pecador». A fé em 
Deus é incompatível com o desprezo 
pelas outras pessoas ou os juízos 
temerários sobre os comportamentos 
alheios. Preocupa-te antes em 
seres testemunha de Jesus Cristo, 
com palavras e obras, em todos os 
ambientes da vida, à maneira de 
Paulo: «Combati o bom combate, 
terminei a minha carreira, guardei 
a fé». Sejamos testemunhas com a 
parresia dos primeiros cristãos!

Homens e mulheres dispostos a 
ser testemunhas do Senhor Jesus 
Cristo: «gente feliz com fé». Sim, são 
discípulos missionários espalhados 
pela terra, ao nosso lado ou em 
qualquer parte do mundo. «É pedido 
aos discípulos para construírem a sua 
vida pessoal em chave de missão: 
são enviados por Jesus ao mundo 
não só para fazer a missão, mas 
também e sobretudo para viver a 
missão que lhes foi confiada; não só 
para dar testemunho, mas também e 
sobretudo para ser testemunhas de 
Cristo» (Papa Francisco). Hoje, onde 
quer que te encontres, com quem 
quer que estejas, assume-te como 
homem ou mulher feliz com fé, na 
maneira alegre e ousada como podes 
ser testemunha de Jesus Cristo.

“Guardei a fé”“Guardei a fé”

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

O Dia Mundial das Missões inspira-nos 
a sugerir este resumo/avaliação sobre 
a nossa peregrinação neste mundo: 
1) «combati o bom combate», quer 
dizer, esforcei-me por fazer da minha 
vida um espelho do Evangelho, vivi 
como testemunha de Jesus Cristo; 2) 
«terminei a minha carreira», ou seja, 
sinto-me em paz por ter cumprido a 
missão pela qual fui enviado a este 
mundo, estou consciente de que 
cheguei «aos confins do mundo» que 
estava ao meu alcance; 3) «guardei 
a fé», ou seja, acolhi e deixei agir em 
mim a graça que recebi no batismo, 
esse dom maior que é o próprio 
Espírito de Deus.
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‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

Os missionários de Cristo não são 
enviados para comunicar-se a si 
mesmos, mostrar as suas qualidades 
e capacidades persuasivas ou os 
seus dotes de gestão. Em vez disso, 
têm a honra sublime de oferecer 
Cristo, por palavras e ações, 
anunciando a todos a Boa Nova da 
sua salvação com alegria e ousadia, 
como os primeiros apóstolos.
(Papa Francisco)

HORÁRIO DAS EUCARISTIAS

Comemoração de Todos os Santos
Dia 31 de outubro - 17h e 22h

Dia 1 de novembro - 9h, 10h30 e 12h.

Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos
Dia 2 de novembro - 9h, 10h30, 12h, 15h, 16h e 17h

GRUPO  
“SEMEADORES DE ESPERANÇA”
Sábado, das 15h às 16h30, encontro do 
“Grupo Semeadores de Esperança”.

Outubro
22

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES
O Dia Mundial das Missões celebra-se este 
domingo, dia 23 de outubro e tem como 
tema “Sereis minhas testemunhas” (At 1,8).

Outubro
23

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

SEMANA DOS SEMINÁRIOS 
A Semana dos Seminários 2022 decorrerá 
de 30 de outubro a 06 de novembro.
Tem como tema: “Não te envergonhes de 
dar testemunho de Cristo” (2 Tim 1,8).

Outubro
30

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


