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VIGÉSIMO OITAVO 

2Reis 5, 14-17
Salmo 97 (98)

2Timóteo 2, 8-13
Lucas 17, 11-19

PERGUNTA 
DA SEMANA

Quantas vezes, 
em família, dizes 

“obrigado”?

Atenção aos ecos que as palavras 
deste domingo produzem nos nossos 
corações! Há o grave perigo de as 
tomarmos como bem conhecidas! 
«Mas a palavra de Deus não está 
encadeada», a graça que nos 
comunica é sempre nova. Novo e 
belo é o reconhecimento de Naamã: 
«Agora reconheço que em toda a 
terra não há outro Deus senão o de 
Israel». Cantemos «ao Senhor um 
cântico novo pelas maravilhas que Ele 
operou». Pelo dom da fé, que sempre 
se maravilha perante o amor de 
Deus, entoemos uma ação de graças 
sempre renovada. E escutaremos, 
na eucaristia e na vida: «Segue o teu 
caminho; a tua fé te salvou». O dom 
da salvação começa aqui e agora. 
Da experiência da graça já recebida 
nasce a gratidão e o louvor.

O louvor e a gratidão são ótimos 
combustíveis para alimentar a fé. O 
músico Rão Kyao assemelha a fé ao 
canto de louvor e à gratidão: «A fé 
salva. Eu acho que fé é gratidão. Quer 
dizer, o homem, de repente, vê que 
sem uma força superior a ele, que é 
a sua seiva, que é a sua consistência 
real, percebe que, sem isso, não é 
nada, e começa a agradecer. Há até 
aquele dito muito antigo que diz ‘Deus 
não se pede, agradece-se’». É este 
modo de louvar e de ser grato que o 
músico associa à fé. Porque a música 
«é o maior veículo para a divulgação 
ou exteriorização do mundo 
espiritual». Porque se o coração não 
for habitado pela gratidão, «penso 
que a vida não tem aquele sabor». A fé 
acrescenta sabor à nossa vida!

“A tua fé “A tua fé 
te salvou”te salvou”

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

Tudo nasce da experiência gratuita 
do amor divino, que motiva a 
adoração e desemboca em ação de 
graças (eucaristia). Este tem de ser o 
principal motivo da nossa presença 
na eucaristia dominical. Diz-me quais 
são os teus motivos? A fé sem louvor 
e gratidão é desenxabida e pesada. 
A fé com louvor e gratidão dá mais 
sabor à nossa vida, preenche o nosso 
coração de alegria e de entusiasmo, 
contagia os outros e a todos nos 
enche de Deus. O agradecimento 
é muito mais saboroso do que a 
obrigação. Nunca deixemos de estar 
gratos pelos múltiplos e contínuos 
dons que recebemos de Deus!
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‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

Falar com quem discordamos não é 
sobre ganhar e perder. Trata-se de 
conversar e melhor compreender. 
(Pe. Thomas Reese, Sj)

GRUPO  
“SEMEADORES DE ESPERANÇA”
O encontro do “Grupo Semeadores de 
Esperança”, neste mês de Outubro, acontece 
a 22, sábado, das 15h às 16h30.

Outubro
22

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

Outubro
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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

EXPOSIÇÃO E ADORAÇÃO 
DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Domingo, das 15h00 às 17h00, exposição 
do Santíssimo, recitação do terço da Divina 
Misericórdia, adoração e vésperas

Outubro
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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


