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Lucas 19, 1-10

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Iniciar um 
diário espiritual 

ou um diário 
de oração

O encontro, apesar de conhecido, 
não deixa de ser aprazível: «Zaqueu, 
desce depressa, que Eu hoje devo 
ficar em tua casa». Deus tem desejo 
de nós! «Senhor, que amais a vida»: é 
outro modo de dizer o desejo divino de 
se encontrar connosco. É assim que 
Zaqueu o reconhece, quando o Mestre 
o desafia a descer e a recebê-lo em 
sua casa. Porque Deus é «paciente e 
cheio de bondade. O Senhor é bom 
para com todos». É também deste 
modo de ser e de agir de Deus que 
Paulo faz experiência e a testemunha 
nos seus escritos. A vontade de Deus é 
que «se realizem todos os vossos bons 
propósitos e se confirme o trabalho 
da vossa fé». Ao Senhor que ama a 
vida e nos deseja com infinito amor, 
ofereçamos a nossa ‘casa’ para o 
receber com alegria.

A escrita foi o modo de Raquel Dias 
recomeçar a alegria quotidiana 
de encontro com Deus. Depois de 
muitos anos afastada, como «sentia 
que não conseguia falar com Deus, 
diretamente, comecei a tentar 
escrever». Foi uma bela homilia sobre 
o amor divino que lhe abriu as portas 
do coração para receber o Senhor 
em sua ‘casa’. Aquele vazio enorme 
que sentia dentro de si começou 
a ser preenchido. «E conforme fui 
descobrindo, ou redescobrindo 
o amor de Deus, percebi que, de 
facto, esse vazio que sentia era 
precisamente a falta que Deus me 
fazia, mas que eu na altura não 
sabia identificar». Raquel Dias, talvez 
como tu, uma simples desconhecida, 
também é «gente feliz com fé».

“O trabalho “O trabalho 
  da vossa fé”  da vossa fé”

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

O trabalho da nossa fé consiste 
na disposição vital de abertura à 
presença divina, de modo a nos 
deixarmos surpreender por Deus. À 
maneira de Zaqueu! Deus quer ficar/
habitar em nossa ‘casa’. Somos «gente 
feliz com fé», quando, a partir do nosso 
dia a dia, percebemos a passagem 
de Deus pela nossa história. Um 
bom modo de não esquecermos 
estes encontros quotidianos com 
Deus é através da escrita de um 
diário espiritual ou um diário de 
oração. Ajuda-nos a estar atentos 
à passagem de Deus e ao seu 
chamamento: «Eu hoje devo ficar 
em tua casa».
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‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

Afirmar a fé sem medo ou vergonha, 
dispor-se a levar a Palavra de Cristo a 
todos os lugares e ambientes, sendo 
missão de todos os cristãos, constitui 
um desafio dirigido especialmente 
aos jovens. Para alguns, a descoberta 
desta missão é de tal modo decisiva 
que se concretiza numa vocação de 
consagração de toda a vida.
(D. António Azevedo )

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”

Novembro
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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.

Novembro
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SEMANA DOS SEMINÁRIOS 
A Semana dos Seminários 2022 decorre 
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

II TEMPORADA DE MÚSICA 
DE CÂMARA
Trata-se de uma iniciativa da Suonart - 
Associação Cultural, em parceria com o 
Município de Braga e com os apoios da 
Basílica dos Congregados, Antena 2 e do 
Departamento de Música da Univ. do Minho.
A jornada musical arranca no já próximo dia 
1 de Novembro, na Basílica dos Congregados, 
com o concerto de órgão ‘Improvisação em 
forma de poema sinfónico sobre Aleluia de 
Todos os Santos’, pelo Giampaolo Di Rosa. No 
dia 5 de Novembro, 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.
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