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VIGÉSIMO TERCEIRO

Ezequiel 33, 7-9
Salmo 94 (95)

Romanos 13, 8-10
Mateus 18, 15-20

PERGUNTA 
DA SEMANA

Aceito a 
missão de ser 
responsável 

pelos outros?

O Vigésimo Terceiro Domingo convida 
a refletir sobre a dinâmica que há 
de presidir à vida comunitária. «Não 
fecheis os vossos corações» à palavra 
de Deus que oferece vários conselhos 
para a vida comunitária. Cada 
membro da comunidade é chamado 
a ser «sentinela» que denuncia 
o pecado e chama à conversão. 
Assume a missão de ser apóstolo 
do amor fraterno, pois todos os 
mandamentos «resumem-se nestas 
palavras: ‘Amarás ao próximo como 
a ti mesmo’». Do mesmo modo, para 
aprimorar a vida em comunidade, o 
Mestre propõe a correção fraterna. Eis 
uma prática a redescobrir! Quando é 
feita com autenticidade, é garantia da 
presença de Jesus Cristo: «onde estão 
dois ou três reunidos em meu nome, 
Eu estou no meio deles».

Não se é cristão sozinho! Uma 
comunidade é cristã na medida em 
que cada um se torna responsável 
pelos irmãos, na medida em que os 
seus membros se unem na oração e 
na correção fraterna. Não é possível 
ser cristão, acreditar no Deus de 
Jesus Cristo, sem a mediação da 
comunidade, sem pertencer a uma 
comunidade concreta. Infelizmente, é 
mais fácil condenar, julgar-se superior, 
humilhar, coscuvilhar. Ou então é mais 
fácil cruzar os braços, ficar indiferente, 
ignorar as situações, dizer que não é 
nada comigo. Além das condenações 
injustas, há também muitas omissões! 
A palavra de Deus afirma e reafirma 
a responsabilidade de uns para com 
os outros. Aceito a missão de ser 
responsável pelos outros?

“Estou “Estou 
no meio deles”no meio deles”

‘A união faz a diferença’, 
nova série em laboratoriodafe.pt

Correção 
fraterna
Cinco passos imprescindíveis nas 
relações pessoais e na edificação da 
comunidade: 1) levar o tema à oração 
e rezar pela pessoa a quem se destina 
a correção fraterna; 2) privilegiar 
o encontro pessoal, cara a cara, 
dispostos a dialogar; 3) se necessário, 
discernir a situação com a ajuda de 
pessoas idóneas; 4) recorrer também 
à comunidade; 5) por fim, condição 
sempre presente, não nos cansarmos 
de oferecer nova oportunidade, tal 
como Deus faz connosco.
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Segunda a Sábado 
 Não haverá eucaristias.

DIA LITÚRGICO DE SANTO ADRIÃO
Terça, 8 / SeTembro > 19h30 / P. da Graça

(no adro ou interior da igreja)
Eucaristia em honra de Santo Adrião, 

Padroeiro da Comunidade Paroquial de 
Padim da Graça.

DOMINGO XXIV DO TEMPO COMUM
domINGo, 13/SeTembro > 9h30/P.da Graça

(no adro e parque de estacionamento)
EM HONRA DE SANTO ADRIÃO E NS SRA DA CABEÇA

Irmãos vivos e falecidos da Associação 
de Nossa Srª da Cabeça; 

7º dia de José Joaquim Gomes; Isabel 
Reis Gomes m.c. irmã Celeste; Júlio 
Fernandes Coelho e esposa m.c. filha 
Conceição; Camilo Fernandes Gomes 
m.c. esposa; Maria Augusta da Silva 
Beato m.c. filhos; Feliciano da Costa 
Fernandes m.c. filha Sandra; Ac. de 
Graças ao Santíssimo Sacramento m.c. 
Cândida; Pais e Padrinhos de Maria 
Augusta Gonçalves Dias; Maria de 
Jesus Silva Graça m.c. marido e filhos; 
António Valente Peixoto m.c. esposa; 
Maria da Conceição Silva Graça m.c. 
marido; Maria Isabel Reis Gomes 
m.c. mãe; Francisco da Silva m.c. irmã 
Conceição e sobrinhos

doMIngo, 13 / SeteMbro > 19h / MoSteIro
 (dentro do mosteiro, no claustro do cemitério)

DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM
domINGo, 20/SeTembro > 9h30/P.da Graça

(no adro e parque de estacionamento)
Joaquim Dias Correia e cunhados m.c. 

família; Domingos José dos Santos 
Alves m.c. esposa; António Dias 
Correia, pais e sogros m.c. esposa; 
Teresa Gomes Oliveira e marido m.c. 
filhos; Maria Amélia Dias Coelho 
Araújo m.c. família; Adelino Pinto 
Correia e família m.c. Felicidade Pinto; 
Manuel Correia Dias e esposa m.c. 
família; Ana Rodrigues Lerça e marido 
m.c. filha Rosa; Luís Dias da Mota m.c. 
esposa e filhos; Olívia Gomes e marido 
e genro m.c. filha Rosa; Marcelino Dias 
Coelho m.c. esposa e filhos; Carlos 
Alberto Calheiros Pereira Oliveira m.c. 

sessão de esclarecimento para condu-
tores de Tratores as 21h, na junta de 
freguesia de Manhente.

Está sessão será totalmente gratuita e 
servirá para retirar todas as dúvidas 
dos munícipes no que diz respeito a 
nova lei sobre obtenção da carta de 
condução/ formação para tratorista.

DIA ARQUIDIOCESANO DO CATEQUISTA 
No dia 12 de Setembro, sábado, a par-

tir das 15h00, será comemorado o 
Dia Arquidiocesano do Catequista. 
Este ano, e devido à pandemia de 
de Covid-19, o encontro acontecerá 
online, com transmissão em directo 
na página de Facebook da Educação 
Cristã de Braga. De acordo com o 
Cónego Luís Miguel Rodrigues, Pre-
sidente da Comissão Arquidiocesana 
para a Educação Cristã, o encontro, 
apesar de virtual, terá várias inicia-
tivas, à semelhança do que já tem 
acontecido noutros anos.

Está previsto um tempo de oração, 
bem como a apresentação de uma 
Mensagem do Arcebispo Primaz, D. 
Jorge Ortiga. Também o Bispo Au-
xiliar da Arquidiocese de Braga, D. 
Nuno Almeida, irá fazer uma reflexão 
sobre o papel do catequista e a arte de 
acompanhar os catequizandos.

Haverá igualmente tempo para uma 
reflexão sobre o modo de fazer ca-
tequese em tempos de pandemia, 
quando a cultura do encontro tan-
to se modificou. Alguns humoristas 
convidados – “com humor e acutilân-
cia”, segundo o Cónego Luís Miguel 
– também ajudarão a sublinhar o es-
sencial da mensagem do samaritano 
e dos catequistas empenhados em 
evangelizar nesta era digital.

Com o tema “Ver com o Coração”, o 
evento é promovido pelo Departa-
mento de Catequese da Arquidiocese 
de Braga. De recordar que, recente-
mente, os responsáveis da catequese 
em Portugal elaboraram o documen-
to Orientações para a Catequese em 
tempo de Pandemia, que pretende ser 
“um guia orientador para o trabalho 
diocesano e pastoral de cada comuni-
dade cristã” e resulta dos contributos 
“dos vários secretariados diocesanos 
em ligação com o Secretariado Na-
cional da Educação Cristã”.

esposa; Irmãos e irmãs falecidos de 
Conceição Gonçalves Dias; António 
Fernandes Reis Costa m.c. esposa; 
Rosa Rodrigues Matos m.c filha Ana; 
Filipe Ferreira Coelho m.c. esposa

doMIngo, 20 / SeteMbro > 19h / MoSteIro
 (dentro do mosteiro, no claustro do cemitério)

LeIToreS
dIa 13 / SeTembro [Igreja]

Introdução - Sameiro
1ª Leitura - Cila
2ª Leitura - Eduarda
Or. Universal - Rosa

dIa 20 / SeTembro [Igreja]
Leitores - Jovens

dIa 27 / SeTembro [Igreja]
Introdução - Rosa
1ª Leitura - Sónia
2ª Leitura - Manuel
Or. Universal - Glorinha

PENSAMENTO DA SEMANA
«A deficiência, se nos traz limites que 

nos dificultam alguns desejos ou pro-
jectos, faz-nos também descobrir po-
tencialidades que muitas vezes nem 
sonhávamos ter! Creio que é aqui 
que está a origem da capacidade de 
resiliência de muitas pessoas com 
deficiência. Ora, esta redescoberta 
de potencialidades pessoais torna-se 
um importante foco de valorização 
de si mesmo e dos outros. Ao mes-
mo tempo, contribui para superar um 
possível complexo de inferioridade, 
que é talvez a maior tentação para as 
pessoas com deficiência.» 

[Pe Tiago Varanda]

ATENDIMENTO ESPIRITUAL a PeSSoaS  
    PorTadoraS de defIcIêNcIa e cuIdadoreS

O Pe. Tiago Varanda está disponível 
para o atendimento espiritual de pes-
soas portadoras de deficiência e cui-
dadores, na Igreja dos Congregados, 
às quintas-feiras, das 11h às 12h, e 
aos sábados, das 15h às 16h.

AVISO
O grupo IFT (Instituto de Formação e 

Transportes) juntamente com a junta 
de freguesia de Manhente, realizará 
na próxima quarta-feira (09/09) uma 


