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VIGÉSIMO OITAVO

Isaías 25, 6-10a
Salmo 22 (23)

Filipenses 4, 12-14.19-20
Mateus 22, 1-14

PERGUNTA 
DA SEMANA

O que é que 
tens feito para 
despertar nos 

outros o desejo 
de Deus?

A história está nas mãos de Deus. 
Interpretada à luz da fé, a história 
pessoal e coletiva recebe o seu 
˦˜˚ˡ˜Ё˖˔˗ˢʡ�˄˨˔˟ˤ˨˘˥�˔˖ˢˡ˧˘˖˜ˠ˘ˡ˧ˢ�
pode ser oportunidade para 
reconhecer Deus: «Eu sou o Senhor 
e não há outro; fora de Mim não há 
ʷ˘˨˦̍ʡ�ʴ˦�˖ˢ˜˦˔˦�ˤ˨˘�˧̼ˠ�˔�˜ˠ˔˚˘ˠ�
e inscrição de César pertencem a 
ʶ̻˦˔˥ʡ�˽ʷ˘�ˤ˨˘ˠ�̻�˘˦˧˔�˜ˠ˔˚˘ˠ�˘�
esta inscrição?». Ora, o ser humano 
contém a imagem e a inscrição 
divina: pertencemos a Deus. Só ele «é 
grande e digno de louvor». Só Deus 
merece o nosso cântico de ação de 
graças e a dedicação da nossa vida. 
Guiados pelo Espírito Santo, tendes a 
missão de realizar «obras poderosas» 
ˤ˨˘�ˠ˔ˡ˜˙˘˦˧˘ˠ�˽˔�˔˧˜˩˜˗˔˗˘�˗˔�
vossa fé, o esforço da vossa caridade 
˘�˔�Ё˥ˠ˘˭˔�˗˔�˩ˢ˦˦˔�˘˦ˣ˘˥˔ˡ̹˔̍ʡ

A caridade�̻�ˢ�˦˜ˡ˔˟�ˠ˔˜˦�˘˟ˢˤ˨˘ˡ˧˘�
da nossa ‘imagem’ e ‘inscrição’ divina. 
˃˔˥˔�ˡͅ˦ʟ�ˡ̵ˢ�̻�ˠ˘˥˔�Ё˟˔ˡ˧˥ˢˣ˜˔�ˢ˨�
assistencialismo, ter um bom coração. 
̛�ˢ�ˡˢ˦˦ˢ�˩̿ˡ˖˨˟ˢ�˔ˢ�˔ˠˢ˥�˗˜˩˜ˡˢ�ˤ˨˘�
nos impele, até exige, a realizar todas 
as obras de misericórdia. Por isso, 
ˣˢ˗˘ˠˢ˦�˗˜˭˘˥�ˤ˨˘�˧ˢ˗ˢ˦�ˢ˦�ˡˢ˦˦ˢ˦�
atos de bondade são a nossa melhor 
resposta diante da revelação do amor 
de Deus. O testemunho da nossa fé, a 
manifestação ativa da nossa adesão 
a Jesus Cristo, torna-se visível no 
‘esforço’ da nossa caridade. O amor 
é o rosto da nossa fé e o sustento da 
nossa esperança. O nosso programa 
de vida só pode ser este: um coração 
ˤ˨˘�˽˩̼�ˢˡ˗˘�˛̳�ˡ˘˖˘˦˦˜˗˔˗˘�˗˘�
˔ˠˢ˥ʟ�˘�˔˧˨˔�˘ˠ�˖ˢˡ˦˘ˤ˨̼ˡ˖˜˔̍�
(Bento XVI).

“Um banquete”“Um banquete”
‘Onde há amor há um olhar’, 
em laboratoriodafe.pt

Festa 
da caridade
ʷ˘˨˦�ˡ̵ˢ�˗˘˦˜˦˧˘�˗ˢ�˕˔ˡˤ˨˘˧˘ʡ�ʻˢ˝˘ʟ�
˟˘ˠ˕˥˘ˠˢ˦�ˢ�˘˦˖̴ˡ˗˔˟ˢ�ˤ˨˘�̻�˗˘˜˫˔˥�
ˠ˜˟˛͇˘˦�˗˘�ˣ˘˦˦ˢ˔˦�˙ˢ˥˔�˗ˢ�˕˔ˡˤ˨˘˧˘�
de uma vida humana digna. Se nada 
Ё˭˘˥ˠˢ˦�˗˘�ˣˢ˨˖ˢʟ�˧˨˗ˢ�ˣ˘˥ˠ˔ˡ˘˖˘˥̳�
na mesma! São muitas as desculpas 
ˤ˨˘�˜ˡ˩˘ˡ˧˔ˠˢ˦�ˣ˔˥˔�ˡ̵ˢ�˔˧˘ˡ˗˘˥�
̲˦�ˡ˘˖˘˦˦˜˗˔˗˘˦�˗˘�ˤ˨˘ˠ�˛ˢ˝˘�ˣˢ˗˘�
ser o nosso próximo (como sugeriu 
Jesus Cristo noutra ocasião com a 
parábola do Bom Samaritano). Somos 
˗˘˦˔Ё˔˗ˢ˦�̲�˖ˢˡ˩˘˥˦̵ˢʟ�̲�ˢ˨˦˔˗˜˔�˗˘�
viver conforme os critérios de Deus.
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13 | B. Alexandrina de Balazar [MO]; 
14 | S. Calisto I, papa e mártir [MF]; 
15 | S. Teresa de Jesus, virgem e 
doutora da Igreja [MO]; 
16 | S. Hedwiges, religiosa [MF]; 
S. Margarida Maria Alacoque, virgem 
[MF];
17 | S. Inácio de Antioquia, bispo e mártir 
[MO];
18 | XXIX Domingo do Tempo Comum.

LITURGIA

XXVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM
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‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

O mundo admira o Papa Francisco, 
mas parece que o ouve muito pouco.
(D. Jorge Ortiga)

ATENDIMENTO ESPIRITUAL A 
PESSOAS PORTADORAS DE 
DEFICIÊNCIA E CUIDADORES
O Pe. Tiago Varanda está disponível para 
o atendimento espiritual de pessoas 
ˣˢ˥˧˔˗ˢ˥˔˦�˗˘�˗˘Ё˖˜̼ˡ˖˜˔�˘�˖˨˜˗˔˗ˢ˥˘˦ʟ�̲˦�
ˤ˨˜ˡ˧˔˦ʠ˙˘˜˥˔˦ʟ�˗˔˦�ʤʤ˛�̲˦�ʤʥ˛ʟ�˘�˔ˢ˦�˦̳˕˔˗ˢ˦ʟ�
˗˔˦�ʤʨ˛�̲˦�ʤʩ˛ʡ�

PRIMEIRA SESSÃO DA ESCOLA 
DE FAMÍLIAS É JÁ NO DOMINGO
̛�˝̳�˘˦˧˘�ʷˢˠ˜ˡ˚ˢʟ�̲˦�ʤʨ˛ʦʣʟ�ˤ˨˘�˗˘˖ˢ˥˥˘�
a primeira sessão da Escola de Famílias 
ʥʣʥʣʢʥʣʥʤʡ�ʷ˘˗˜˖˔˗˔�˔ˢ�˧˘ˠ˔�Ϡʴ�ʹ˔ˠ̿˟˜˔�˘�˔�
Escola online”, a sessão será online. 
ʶˢˠ�ˢ�˥˘˖˨˥˦ˢ�̲˦�ˡˢ˩˔˦�˧˘˖ˡˢ˟ˢ˚˜˔˦ʟ�ˢ�˖˔˦˔˟�
Teresa e Filipe Postiga irá partilhar as suas 
˩˜˩̼ˡ˖˜˔˦�˦ˢ˕˥˘�ˢ�˗˘˦˔Ёˢ�˗˘�˖ˢˡ˖˜˟˜˔˥�˔�˩˜˗˔�
˙˔ˠ˜˟˜˔˥�˖ˢˠ�˔˦�˔˨˟˔˦�̲�˗˜˦˧̴ˡ˖˜˔ʟ�ˡ˨ˠ˔�
˔˟˧˨˥˔�˘ˠ�ˤ˨˘�˩̳˥˜˔˦�˘˦˖ˢ˟˔˦�˝̳�˧̼ˠʟ�˗˘�ˡˢ˩ˢʟ�
turmas a funcionar neste modelo de ensino. 
+ info: www.arquidiocese-braga.pt
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LIVRARIA DIÁRIO DO MINHO 
RECOMENDA 30 LIVROS PARA O 
NOVO ANO PASTORAL
A Livraria Diário do Minho elaborou uma 
lista de trinta obras que recomenda para 
˔ˣ˥ˢ˙˨ˡ˗˔ˠ˘ˡ˧ˢ�˗ˢ�˧˘ˠ˔�Ϡˈˠ˔�ʼ˚˥˘˝˔�
Sinodal e Samaritana” que marca o novo 
ˣ˥ˢ˚˥˔ˠ˔�ˣ˔˦˧ˢ˥˔˟�ˤ˨˘�˗˨˥˔�˔˧̻�ʥʣʥʦʡ
Entre os livros incluem-se obras não só do 
Papa Francisco e de D. Jorge Ortiga, como 
também Luigi Maria Epicoco, Jean Vanier e 
Luciano Manicardi, entre muitos outros. 
+ info: www.livrariadm.pt
Entretanto, pode encomendar na secretaria 
da Basílica a última encíclica do Papa 
ʹ˥˔ˡ˖˜˦˖ˢʟ�Ϡʹ˥˔˧˘˟˟˜�ˇ˨˧˧˜ϡ�˘�ˢ�ʸ˩˔ˡ˚˘˟˛ˢ�ʷ˜̳˥˜ˢʟ�
˘˗˜̵̹ˢ�ʴ˂ʟ�ˣ˔˥˔�ˢ�˔ˡˢ�ʥʣʥʤʡ


