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‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Serve-se mais, 
quando se 
ama mais!

Jesus Cristo, pela segunda vez, 
anuncia a Paixão: «O Filho do homem 
vai ser entregue às mãos dos homens, 
que vão matá-l’o». Acrescenta um 
ensinamento sobre o serviço: o maior 
é aquele que serve, aquele que ama. 
Ele é o exemplo mais perfeito: por nós, 
fez-se servo para provar que o «justo 
é filho de Deus». Seguindo os seus 
passos, somos convidados a fazer 
o mesmo. Na certeza de que, sejam 
quais forem as ameaças, Deus está 
do nosso lado: «O Senhor sustenta a 
minha vida». Por isso, não cedamos ao 
facilitismo: inveja e cobiças provocam 
más ações. Nós somos chamados a 
acolher a sabedoria que vem de Deus: 
«é pura, pacífica, compreensiva, cheia 
de misericórdia e de boas obras»; 
faz-nos praticar o bem e viver em paz, 
com a graça de Deus.

A misericórdia é o nome de Deus. 
Jesus é o rosto dessa misericórdia; 
nele, torna-se viva e visível. É a fonte 
da identidade cristã. É a trave mestra 
que suporta a vida das comunidades. 
«Não podemos esconder que, ‘se a 
música do Evangelho parar de vibrar 
nas nossas entranhas, perderemos 
a alegria que brota da compaixão, 
a ternura que nasce da confiança 
[...]. Se a música do Evangelho cessar 
de repercutir nas nossas casas, 
nas nossas praças, nos postos de 
trabalho, na política e na economia, 
teremos extinguido a melodia que nos 
desafiava a lutar pela dignidade de 
todo o homem e mulher’. [...] Para nós, 
este manancial de dignidade humana 
e fraternidade está no Evangelho de 
Jesus Cristo» (FT 277).

“Cheia de “Cheia de 
misericórdia”misericórdia”

‘Somos todos irmãos!’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

A música do 
Evangelho
A Carta de Tiago oferece-nos uma 
radiografia sobre as causas dos 
conflitos e das divisões entre nós e 
no seio das nossas comunidades: 
a inveja e a cobiça, a rivalidade e a 
desordem, e toda a espécie de más 
ações. Jesus Cristo entrega-nos um 
antídoto claro e direto: «Quem quiser 
ser o primeiro será o último de todos 
e o servo de todos». Juntamente com 
a imagem de uma criança, esta frase 
ilustra ‘a música do Evangelho’, que há 
de vibrar em cada um de nós.
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INFORMAÇÕES 
 
ESCOLA DE FAMÍLIAS. A Pastoral Familiar retoma a Escola 
de Famílias no dia 26 de Setembro, com a temática: “Filhos... 
não trazem livro de instruções!”. Inscrições devem ser feitas na 
página da arquidiocese: www.diocese-braga.pt/pastoralfamilia. 
 
FESTA DE SÃO MIGUEL.  Com um programa ainda 
dependente da evolução do desconfinamento, inicia dia 20 com 
a novena. Nos dias 29/09 e 03/10 há missa solene em honra de 
São Miguel. Há, ainda, 2 concertos musicais, para os quais 
convidamos a comunidade a participar. Um é já no dia 24, após 
a eucaristia, e contará com a presença da Associação de Música 
Sacra de Braga; o outro será a 02/10, às 17, com Sofia Lopes. 
Em ambos casos, com a participação de membros da nossa 
comunidade. 
 
MISSA DOMINICAL 8H. No dia 26 de Setembro é retomada 
a eucaristia dominical das 08 horas. 
 
HORÁRIO DAS MISSAS. Pela coordenação da vida pastoral 
das duas paróquias, e ouvidos os Conselhos Pastorais, há 
necessidade de ajustar os horários das celebrações da 
eucaristia. Assim, a partir de 04 de Outubro, inclusive, as 
eucaristias passarão a ser no seguinte horário: 
- Segundas e feriados civis: 08h00 
- Terça a Sexta: 18h30 
- Sábado: 18h00 
- Domingos e dias santos: 08h00 e 11h00 
Mantem-se as celebrações habituais às 20h15 nas novenas, mês 
de Maio, vésperas de dias santos, e sextas-feiras da Quaresma. 

 

 

 

Seg. 20 20h15 7º dia Jorge Manuel  Carvalho da Silva 

Ter. 21 20h15 Francisco Machado Cunha (Conf. S. Brás) 

Qua.22 20h15 Maria Conceição Alves e pais; Carminda de Jesus Martins 

e fam.; Glória Magalhães Dantas Machado; Narcisa 

Cunha Pereira e mãe; João Ferreira Machado e irmão; 

Maria Áurea Silva Mendes; Almerinda de Jesus Silva e 

mãe; Brás Cardoso; Maria Delfina Gomes; José 

Hermógenes Barbosa e Silva 

Qui. 23 20h15 António Fernandes (A) 

Sex. 24 20h15 Vítor Manuel Figueiredo Petisca, pais e sogros 

Sáb. 25 18h15 António Ferreira Machado; Maria Alzira Malheiro Silva e 

marido; Maria Adelaide Moura Pereira; Herculano 

Manuel Pires; Luís Peixoto Marcos, José Peixoto Marcos 

e fam.; Alfredo Armando Malheiro; Carlos alberto 

Rodrigues; Maria de Fátima Ferreira; Manuel Moreira, 

Conceição Machado, Augusto Lobato e Maria Augusta 

Gomes; Domingos Vieira e esposa 

Dom. 26 08h00 José Ribeiro da Mota e pais 

 11h00 PELO POVO 

 

Agenda Litúrgica 

20.09 

. Santo André Kim 
Taegon e 

companheiros 
21.09 

. São Mateus 
25.09 

. Dedicação da 

Igreja Nova 
 

Agenda Paroquial 
24.09 

. Celebração 

Penitencial 
Crismandos 

26.09 
. Dia do Migrante e 

Refugiado 
. Profissão de Fé 

02.10 

. Crisma 
Interparoquial 

05.10 
. Dia da 

Arquidiocese 

07.10 
. Oração pela Vida e 

Vocações (S. 
Lázaro) 21h15 

. Senhora do 

Rosário 
10.10 

. Adoração ao 
Santíssimo 

 Profissão de 
Fé, 11h00 

12.10 Reunião 

http://www.diocese-braga.pt/pastoralfamilia

