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VIGÉSIMO SEGUNDO

 Jeremias 20, 7-9
Salmo 62 (63)

Romanos 12, 1-2
Mateus 16, 21-27

PERGUNTA 
DA SEMANA

O que é que, para 
˧˜ʟ�˦˜˚ˡ˜Ё˖˔�˧ˢˠ˔˥

˔�˖˥˨˭ʲ

Há uma tentação em ignorar todas 
as palavras relacionadas com cruz, 
sacrifício, renúncia, sofrimento, morte. 
Contudo, elas pertencem ao coração 
da mensagem cristã: «Se alguém 
quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo, 
tome a sua cruz e siga-Me». Com 
Jesus Cristo, todas estão incluídas na 
travessia da vida. Não para apelar a 
qualquer tipo de masoquismo ou para 
nos fazer mergulhar numa tristeza 
sem saída, sem esperança. Mas é 
justamente para encontrar o sentido 
da vida, através de uma «renovação 
espiritual», que faz «discernir, segundo 
a vontade de Deus, o que é bom, o 
que Lhe é agradável, o que é perfeito». 
Ainda que nos cause «insultos e 
zombarias», há um «fogo ardente» que 
sustenta o nosso ser, uma graça que 
«vale mais do que a vida».

Cada um tem a sua própria cruz: 
uma doença, uma perda afetiva, a 
maldade de um vizinho, a inveja de 
um familiar, a traição de um amigo... 
De nada adianta choramingar, na 
lamentação ou vitimização, como 
se tudo caísse sobre nós. Quando 
sofres, quando te sentes ferido, 
quando estás desiludido, quando 
foste traído, quando és perseguido, 
quando te sentes usado, quanto 
és insultado, medita na paixão de 
Jesus Cristo e nela encontrarás a 
tua identidade. O poder de Deus na 
fraqueza da cruz é o único capaz de 
te ensinar a atravessar o sofrimento, 
sem o negar, para aprender a sair 
dele transformado. Assim começa a 
renovação espiritual que te permite 
encontrar o pleno sentido da vida.

“Tome a sua cruz “Tome a sua cruz 
  e siga-me”  e siga-me”

‘Atravessar o sofrimento’, 
em laboratoriodafe.pt

Renovação 
espiritual
O sofrimento e a morte não são o 
objetivo, mas são de facto inevitáveis. 
Vimo-lo ao longo da ‘série’ que chega 
ao último episódio. Agora, estamos 
mais aptos a vencer a revolta com 
a perseverança, o medo com a 
˖ˢˡЁ˔ˡ̹˔ʡ�ʴ�ʶ˔˥˧˔�˔ˢ˦�˅ˢˠ˔ˡˢ˦�˗˜˭ʠ
nos qual é a «renovação espiritual» 
que podemos alcançar. A maior 
ˣ˥ˢ˩˔�˗˘�˔ˠˢ˥�˘˦˧̳�ˡ˘˦˧˘�Ёˡ˔˟ʭ�ʽ˘˦˨˦�
Cristo, como um de nós, atravessa o 
sofrimento e a morte, para nos fazer 
participantes da ressurreição.
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3 de Setembro | S. Gregório Magno, 
papa e doutor da Igreja [MO]; 
6 | XXIII Domingo do Tempo Comum.

LITURGIA

XXII DOMINGO DO TEMPO COMUM

CAPELANIA DOS CONGREGADOS  ANO 09
Nº 21 

‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

A caridade é o rosto da nossa fé; a 
mais elevada e expressiva virtude da 
nossa identidade cristã (cf. 1Coríntios 
13,13). Se na liturgia a nossa fé assume 
determinados ritos e formas, na 
vida quotidiana a nossa fé faz-se 
um corpo de caridade na carne do 
mundo.
(Programa Pastoral da Arquidiocese 
de Braga 2020/21)

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)

EQUIPA SÓCIO-CARITATIVA 
DOS CONGREGADOS

INSCRIÇÕES NA ESCOLA 
ARQUIDIOCESANA DE MÚSICA 
LITÚRGICA SÃO FRUTUOSO
A Escola oferece um curso de Iniciação à 
Música Litúrgica – “Pueri Cantores de São 
Frutuoso” –, um Curso Básico de Música 
Litúrgica, um Curso Geral de Música Litúrgica 
– com opção de órgão ou canto –, um 
Curso Livre de Adultos, Iniciação ao Canto 
Gregoriano e ainda aulas livres.
Sediada em Braga, na paróquia de Real, 
a Escola de Música Litúrgica é gerida pelo 
Departamento Arquidiocesano de Música 
Sacra, integra a Escola Arquidiocesana 
de Ministérios e “fornece aos seus alunos 
as competências musicais, litúrgicas e 
espirituais necessárias para o exercício 
dos vários ministérios musicais litúrgicos, 
nomeadamente o ministério de cantor e 
organista”.
As inscrições podem ser realizadas através 
do email emlsf@arquidiocese-braga.pt e do 
telemóvel 912 007 314.

O Pe. Tiago Varanda está disponível para 
o atendimento espiritual de pessoas 
ˣˢ˥˧˔˗ˢ˥˔˦�˗˘�˗˘Ё˖˜̼ˡ˖˜˔�˘�˖˨˜˗˔˗ˢ˥˘˦ʟ�̲˦�
quintas-feiras, das 11h às 12h, e aos sábados, 
das 15h às 16h. 
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