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Isaías 53, 10-11
Salmo 32 (33)

Hebreus 4, 14-16
Marcos 10, 35-45

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Onde há 
amor nascem 
gestos: cuidar 
as feridas das 
comunidades.

Radicalidade, exigência: o que nos 
parece difícil, Jesus Cristo assumiu-o 
de forma absoluta, para nos salvar. 
Sem medo, unidos ao Filho de Deus, 
«permaneçamos firmes na profissão 
da nossa fé»! Segundo Marcos, depois 
de ter feito aos apóstolos o terceiro 
anúncio da Paixão, o Mestre revela-
lhes o segredo do seu caminho. Ele é 
«o justo, meu servo»que ofereceu «a 
sua vida como sacrifício de expiação». 
O conflito causado por Tiago e João 
permite reforçar a necessidade de 
passar pela cruz, a importância de 
«servir e dar a vida pela redenção 
de todos». Carregando sobre si as 
nossas ‘feridas’, Jesus Cristo dá-nos 
a conhecer a misericórdia divina, 
faz-nos participantes dos bens 
preparados «para os que esperam 
na sua bondade».

A renovação (eclesial) é inadiável. 
Não se faz por decreto ou magia, de 
um momento para o outro. No seio 
dos grupos paroquiais, é urgente 
«pensar e agir» em comunidade, 
assumir o compromisso do 
acolhimento mútuo e de proximidade 
para com os outros. Somos chamados 
a servir como colaboradores, não 
adversários, muito menos inimigos. 
São diversas as feridas, divisões 
e os conflitos, que podem ser 
letais: anonimato, insensibilidade, 
prioridades trocadas, falta de 
comunicação e transparência, 
projetos falhados, feridas pessoais. A 
partir de um exame de consciência, 
tenhamos a coragem de cuidar as 
feridas da comunidade. Onde há 
amor nascem gestos: acolher!

“Servir “Servir 
  e dar a vida”  e dar a vida”

‘Onde há amor nascem gestos’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Acolher
O projeto de Jesus Cristo consiste em 
construir uma comunidade de irmãs 
e irmãos, dispostos a acolher a todos, 
a levantar e a cuidar dos ‘caídos’ 
deste mundo. Deixemos de lado o 
nosso orgulho, o nosso egoísmo, o 
nosso desejo de ser os mais ricos e 
poderosos, a ambição desordenada 
em ser os maiores e os mais famosos, 
segundo os critérios da sociedade 
e do mundo. Ousemos ser como o 
Mestre. Olhemos os nossos grupos e a 
nossa comunidade (paroquial): O que 
é que podemos mudar para viver a 
proposta de Jesus Cristo?
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‘‘ PENSAMENTO DA SEMANA

Eu creio que este Sínodo e esta 
proposta são diferentes de tudo 
o que vimos até hoje na Igreja. Eu 
leio este desafio do Papa Francisco 
nesta óptica de ligação com a 
Alegria do Evangelho, quase como 
se ele, de novo, encostasse a Igreja 
à parede e dissesse ‘eu já escrevi, eu 
já vos pedi, eu já vos disse como é o 
caminho’... Nós precisamos de pensar 
seriamente o que é que Deus nos 
está a pedir para o terceiro milénio e, 
num certo sentido, apesar de vermos, 
graças a Deus e ao Espírito Santo, 
muitas propostas de renovação pelo 
mundo fora (…).
(Pe. Sérgio Torres)

AGORA PODE FAZER 
O SEU DONATIVO 
POR MBWAY

Já pode fazer o seu donativo à Basílica 
dos Congregados a partir da aplicação 
MBWAY. O número de telemóvel é o 
910 896 822.

“POR COMUNIDADES SÃS E SEGURAS”
A Comissão de Protecção de Menores e Adultos 
Vulneráveis da Arquidiocese de Braga vai 
levar a cabo uma formação com o tema “Por 
Comunidades Sãs e Seguras”. Com lugar no 
Espaço Vita, a 23 de Outubro, entre as 10h e as 
17h. A inscrição para a formação é gratuita e 
obrigatória, e deve ser realizada até ao dia 20 
de Outubro – com indicação do dia em que 
quer participar – para o endereço comissao.
menores@arquidiocese-braga.pt ou nos 
Serviços Centrais da Arquidiocese de Braga, 
ora presencialmente ou através do número de 
telefone 253 203 180.

Outubro
23

CONCERTO DOS CUPERTINOS
Dia 21 de Outubro, quinta-feira, às 21h30, na 
Basílica dos Congregados, o grupo Vocal 
Cupertinos, da Fundação Cupertino de Miranda, 
dá um concerto de música sacra. A entrada é 
livre! O programa pode ser consultado em: www.
facebook.com/Congregados

Outubro
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CLÁSSICOS PARA TODOS – 
ORQUESTRA FILARMÓNICA DE BRAGA
Dia 22 de Outubro, sexta-feira, às 21h30, na 
Basílica dos Congregados, a Orquestra 
Filarmónica de Braga dá um concerto com o 
seguinte programa: F. Mendelsshon 7ª symphony 
– 1mvt; J. Haydn Violin concert in C e W. A. Mozart, 
Eine Kleine Nacht Musik. A entrada é livre! 
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DIA MUNDIAL DAS MISSÕES
O Dia Mundial das Missões tem como tema “Não 
podemos calar o que vimos e ouvimos” (At 4,20).
O versículo foi extraído dos Actos dos Apóstolos, 
o livro que os missionários “têm sempre à mão” 
para mostrar como “o perfume do Evangelho” 
se difundiu através dos Apóstolos, refere o Papa 
Francisco na sua Mensagem para este dia.

Outubro
24


