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LUCAS 16, 10

Quem é fiel
nas coisas pequenas
também é fiel
nas grandes”
JESUS CRISTO,
VIVO NA SUA IGREJA,
FONTE DE ESPERANÇA
PARA A EUROPA

FAMÍLIA
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EXORTAÇÃO APOSTÓLICA

A Igreja está ciente do contributo específico
da mulher para o serviço do Evangelho da
esperança. A história da comunidade cristã
atesta que as mulheres sempre tiveram um
lugar de relevo no testemunho do Evangelho. Recorde-se tudo o que fizeram, muitas
vezes em silêncio e sem dar nas vistas, para
acolher e transmitir o dom de Deus, seja
mediante a maternidade física e espiritual,
a ação educativa, a catequese, a realização
de grandes obras de caridade, seja através
da vida de oração e contemplação, das experiências místicas e da redação de escritos ricos de sabedoria evangélica. À luz dos
valiosos testemunhos do passado, a Igreja
exprime a sua confiança naquilo que as mulheres podem fazer hoje pelo crescimento
da esperança a todos os níveis. Há aspetos
da sociedade europeia contemporânea que
constituem um desafio para a capacidade
tenaz e desinteressada que as mulheres
têm de acolher, partilhar e gerar no amor.
Basta pensar, por exemplo, na generalizada
mentalidade técnico-científica que deixa na
sombra a dimensão afetiva e a função dos
sentimentos, na carência de generosidade,
no frequente receio de dar a vida a novas
criaturas, na dificuldade de viver uma relação de reciprocidade com o outro e de acolher quem é diverso. É neste contexto que
a Igreja espera das mulheres o contributo
vivificante duma nova onda de esperança.

A Igreja
exprime a sua confiança
naquilo que as mulheres
podem fazer hoje
pelo crescimento da esperança
a todos os níveis.
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ORAÇÃO E VIDA ESPIRITUAL
As parábolas têm sempre um tom provocador e desconcertante. A que se proclama
no evangelho segundo Lucas, no excerto
deste Vigésimo Quinto Domingo, parece
justificar a atitude do ‘administrador desonesto’ que, com malabarismos, quer assegurar o seu futuro. Jesus Cristo não elogia
as falsas habilidades do administrador, mas
enaltece a sua sagacidade em resolver a
situação: prestes a ser despedido procura
uma salvaguarda futura. O Mestre aponta
como critério a fidelidade: «Quem é fiel nas
coisas pequenas também é fiel nas grandes». A oração sustenta a fidelidade, ensina
a dizer «não à nova idolatria do dinheiro»
(EG 55-56), a dizer «não a um dinheiro que
governa em vez de servir» (EG 57-58). O
cristão centra a sua vida na Palavra e na
Eucaristia: «partilhar a Palavra e celebrar
juntos a Eucaristia torna-nos mais irmãos
e vai-nos transformando pouco a pouco
em comunidade santa e missionária» (Nota
Pastoral para o Ano Missionário e o Mês
Missionário Extraordinário, 7).
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VIVER

EM COMUNIDADE
A partilha de dinheiro
é essencial para a
sustentabilidade da
paróquia. «Cada um dê
como dispôs em seu
coração, sem tristeza
nem constrangimento,
pois Deus ama quem
dá com alegria»
(2Coríntios 9, 7).

PERGUNTA
DA SEMANA

Como é a minha
relação com o
dinheiro?

REZAR

EM FAMÍLIA
Senhor Jesus Cristo,
missionário do Pai,
ensina-nos a ser fiel
nas pequenas coisas.
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UCP BRAGA ACOLHE WORKSHOP SOBRE
ABUSO INFANTIL

LITURGIA
23 | S. Pio de Pietrelcina, presbítero [MF];
26 | S. Cosme e S. Damião, mártires [MF];
27 | S. Vicente de Paulo, presbítero [MO];
28 | S. Venceslau, mártir – MF, SS.
Lourenço Ruiz e Companheiros, mártires
[MF];
29 | XXVI Domingo do Tempo Comum.

11

Outubro

A Universidade Católica de Braga recebe,
no dia 11 de Outubro, o workshop “Abuso
infantil – Até que ponto estou eu e a minha
organização preparada para reconhecer e
lidar com casos?”. O workshop tem lugar no
Auditório Isidro Alves, entre as 18h e as 19h30.
A iniciativa conta com o Pe. Hans Zollner,
sj, membro da Pontifícia Comissão para a
Protecção de Menores.

GRUPO “PUERI CANTORES SÃO FRUTUOSO”
TEM INSCRIÇÕES ABERTAS.
O grupo “Pueri Cantores São Frutuoso” já
tem inscrições abertas para as crianças e
adolescentes dos 6 aos 16 anos que queiram
aprender a cantar. As aulas decorrem nas
instalações da Paróquia de Real, ao Sábado,
das 09h45 às 12h00 e compreendem uma
aula de solfejo vocal e outra de Canto Coral.
Os alunos também podem inscrever-se nas
aulas individuais de diversos instrumentos
em horário a combinar com os professores.

PENSAMENTO DA SEMANA

‘‘

O coração de pedra, o coração distante
insensível ao ser humano, é a doença
que o Senhor mais teme e combate.
(Ermes Ronchi)

964 243 549

pauloterroso@arquidiocese-braga.pt

FACULDADE DE TEOLOGIA JÁ TEM CURSO
DE PASTORAL JUVENIL

A Faculdade de Teologia de Braga irá
realizar ao longo deste ano académico
(2019/2020) um Curso de Pastoral Juvenil. O
curso decorrerá aos sábados, mas apenas
irá ocupar dois a cada mês. As inscrições
devem ser efectuadas através do endereço
secretaria.facteo@braga.ucp.pt ou pelo 253
206 114. Os dois contactos também estão
disponíveis para mais informações.

@paulo_terroso

www.igrejamedia.com

