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2Macabeus 7, 1-2.9-14
Salmo 16 (17)

2Tessalonicenses
2, 16 – 3, 5

Lucas 20, 27-38

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Iniciar cada 
dia com uma 

breve oração de 
gratidão

A ressurreição está no coração da 
fé cristã. O Ressuscitado dá-nos a 
garantia de que «não é um Deus de 
mortos, mas de vivos, porque para 
Ele todos estão vivos». Deus é a nossa 
meta: «Senhor, mereça eu contemplar 
a vossa face e ao despertar saciar-
me com a vossa imagem». Está 
também confirmada a segurança dos 
mártires do século segundo antes de 
Cristo: «temos a esperança em Deus 
de que Ele nos ressuscitará». Mais do 
que explicações, importa aprofundar 
o testemunho firme e audaz daqueles 
que nos precederam na profissão de 
fé. São esses que inspiram em nós 
«eterna consolação e feliz esperança, 
[...] firmes em toda a espécie de boas 
obras e palavras». Somos homens 
e mulheres ressuscitados, nascidos 
para a vida.

Encontrar uma nova gramática para 
dizer a fé cristã: o desafio desta época. 
Precisamos de pensar a nossa fé, não 
só como uma verdade em que temos 
de acreditar, mas também como uma 
vida que temos de viver. A fé também 
«serve para nos ensinar a viver e 
a viver bem, a ter uma vida feliz», 
declarou o cardeal José Tolentino. Por 
isso, necessitamos de teólogos e de 
pastores, mas também de homens e 
mulheres que deem testemunho de 
uma vida feliz. O cardeal lembra-nos 
que «gente feliz com fé» são pessoas 
que pressentem a presença de 
Deus, no sabor das coisas pequenas, 
pessoas que reconhecem que «temos 
tudo o que é necessário para fazer 
um caminho de profundidade e de 
encontro com o horizonte de Deus».

“Eterna consolação “Eterna consolação 
e feliz esperança”e feliz esperança”

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

Deixemo-nos configurar pela «eterna 
consolação e feliz esperança» que nos 
faz acreditar que Deus nos ama, que 
Jesus Cristo está vivo, que o Espírito 
Santo não nos abandona, antes se 
torna presente com a sua criatividade 
infinita (cf. A Alegria do Evangelho, 
278). A nossa tarefa, sugerimos nesta 
‘série’, é tornarmo-nos «gente feliz 
com fé», ou seja, pessoas capazes de 
perceber os rebentos de ressurreição 
que continuam a despontar, quando 
parece que tudo está morto ou a 
morrer, pessoas que pressentem o 
desabrochar de algo novo e cheio de 
vida preparado para dar fruto (cf. A 
Alegria do Evangelho, 276).
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9 | Dedicação da Basílica de Latrão[FESTA]
10 | S. Leão Magno, papa e doutor da Igreja 
[MO]
11 | S. Martinho de Tours, bispo [MO]
12 | S. Josafat, bispo e mártir [MO]
13| XXXIII Domingo do Tempo Comum

LITURGIA

XXXII DOMINGO DO TEMPO COMUM C

CAPELANIA DOS CONGREGADOS  ANO 11
Nº 41 

‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

A vida de Jesus e a dos santos 
dizem-nos que a semente da paz, 
para crescer e dar fruto, deve 
primeiro morrer. A paz não se alcança 
conquistando ou derrotando alguém, 
nunca é violenta, nunca é armada.
(Papa Francisco)

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)

GRUPO  
“SEMEADORES DE ESPERANÇA”
Sábado, das 15h às 16h30, encontro do 
“Grupo Semeadores de Esperança”.
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EXPOSIÇÃO E ADORAÇÃO 
DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Domingo, das 15h00 às 17h00, exposição do 
Santíssimo, recitação do terço da Divina 
Misericórdia, adoração e vésperas.
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II TEMPORADA DE MÚSICA 
DE CÂMARA
Sábado, aqui nos Congregados, sobe 
“a palco” o quinteto com piano ‘Obras 
de Schubert’, composto por Miguel Simões, 
no violino, Toby Hoffman, na viola de arco, 
Varoujan Bartikian, no violoncelo, Domingos 
Ribeiro, no contrabaixo, e por fim, Sander 
Sittig, no piano. Regressa à Basílica dos 
Congregados no dia 19 com as obras de 
Mendelssohn e Shostakovich, pelo trio com 
piano, constituído por Miguel Simões, no 
violino, Marco Pereira, no violoncelo, e Pedro 
Costa, no piano.
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