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PERGUNTA 
DA SEMANA

Como é que 
relacionas os 
teus talentos 

com a tua missão 
neste mundo?

O alerta não é para nos meter medo 
ou afligir perante qualquer possível 
acontecimento inesperado e trágico. 
É para nos despertar à vigilância ativa 
e responsável dos ‘talentos’ confiados 
a cada um, «conforme a capacidade 
de cada qual». Esta é a fidelidade 
própria de quem «segue o caminho 
do Senhor». Os que assim procedem 
não andam nas trevas e contam-
se entre os ditosos «filhos da luz e 
filhos do dia». Hoje, o que realmente 
está em causa não é a quantidade, 
mas a diferença entre a preguiça e 
a determinação em fazer render os 
‘talentos’. A virtude vence a preguiça 
e a tentação egoísta com a diligência 
e a prática solícita da caridade: «Põe 
mãos ao trabalho alegremente [...]. 
Abre as mãos ao pobre e estende os 
braços ao indigente».

A luz da eternidade começa agora, 
em especial na relação com os outros. 
Em vez de olhar para os ‘talentos’ 
como capacidades ou dons, pensa 
neles como as pessoas de quem 
tens de cuidar, sem esquecer os mais 
pobres e frágeis. São eles que ditarão 
o ‘sucesso’ ou o ‘fracasso’ da tua 
existência terrena. Queres ressuscitar 
para a vida eterna? Decide o que vais 
fazer para eliminar, ou pelo menos 
aliviar, a dor dos irmãos. Mãos à obra! 
«Estender a mão leva a descobrir, 
antes de tudo a quem o faz, que 
dentro de nós existe a capacidade 
de realizar gestos que dão sentido à 
vida. [...] Estender a mão é um sinal: 
um sinal que apela imediatamente 
à proximidade, à solidariedade, ao 
amor» (Papa Francisco).

“Filhos da luz”“Filhos da luz”
‘Até que a morte nos una’, 
série em laboratoriodafe.pt

A luz da 
eternidade
Somos chamados a viver juntos como 
‘filhos da luz’, cada um com diferentes 
‘talentos’. Como é que tu respondes 
ao chamamento de Deus? Uma 
vida luminosa é uma vida fraterna e 
frutífera no amor. Uma vida luminosa 
é uma vida empenhada em promover 
a saúde, a educação, a cultura, a 
justiça social, a defesa da dignidade 
humana, a partilha generosa, a 
sustentabilidade do planeta, a aposta 
no bem comum, a beleza da paz, a 
alegria da fraternidade.
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‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

A Eucaristia é uma mesa que nos 
transforma, que nos dá ideias. Se não 
sairmos da Eucaristia com a cabeça 
a fervilhar, com o coração a arder, 
não percebemos nada. A Eucaristia 
é para nos dar uma capacidade de 
criar, de reconfigurar, de refazer, de 
reinventar, de acreditar. A Eucaristia 
é um livro do desassossego. Não 
é para nos colocar numa redoma 
ou num pódio: é para nos impelir a 
calçar as sandálias de caminhantes. 
A Eucaristia desafia-nos a acolher o 
chamamento e o risco do amor.
(Cardeal Tolentino de Mendonça)

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)  
IBAN PT50 0035 0171 00002883 032 89

EQUIPA SÓCIO-CARITATIVA 
DOS CONGREGADOS

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.

ADIAMENTO SINE DIE DA ASSEMBLEIA GERAL 
DA IRMANDADE, DA FEIRINHA SOLIDÁRIA 

E CANCELAMENTO DAS EUCARISTIAS 
VESPERTINAS DE SÁBADO

Portugal continental está em estado de emergência 
desde segunda-feira, dia 9 de Novembro. Entre as 
medidas em vigor está a proibição de circulação 

entre as 23h e as 05h nos municípios de maior 
risco, nos quais Braga se inclui. Nestes concelhos, 
nos próximos dois fins-de-semana, também há 

limitações à circulação na via pública a partir das 13h 
e até às 05h dos dias seguintes. 

Assim sendo, o Presidente da Irmandade de Nossa 
Senhora das Dores e Santa Ana dos Congregados 

vê-se obrigado a adiar  sine die a Assembleia 
Geral marcada para o dia 21 de Novembro de 2020, 

às 17h30, no salão da Basílica. Logo que possível 
será marcada nova data para a realização da 

mesma. Pelos mesmos motivos, e porque não há o 
enquadramento legal para a sua realização, adia-se 

a Feirinha Solidária que estava para se realizar 
de 17 a 21 de Novembro. 

No que diz respeito às eucaristias vespertinas 
de sábado (17h e 22h), estas serão canceladas. 

No sábado de manhã continuamos a celebrar a 
eucaristia nos horários habituais, 10h30 e 12h. 

A liturgia é a de sábado. Ao domingo permanece o 
mesmo horário e número de celebrações, 

ou seja: 9h, 10h30 e 12h.
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