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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,
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com a graça de Deus.

“Cheia de
misericórdia”
A misericórdia é o nome de Deus.

‘Somos todos irmãos!’,

Jesus é o rosto dessa misericórdia;

‘série’ em laboratoriodafe.pt

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

A música do
Evangelho

nas nossas entranhas, perderemos

A Carta de Tiago oferece-nos uma

a alegria que brota da compaixão,

radiografia sobre as causas dos

a ternura que nasce da confiança

conflitos e das divisões entre nós e

[...]. Se a música do Evangelho cessar

no seio das nossas comunidades:

de repercutir nas nossas casas,

a inveja e a cobiça, a rivalidade e a

nas nossas praças, nos postos de

desordem, e toda a espécie de más

trabalho, na política e na economia,

ações. Jesus Cristo entrega-nos um

teremos extinguido a melodia que nos

antídoto claro e direto: «Quem quiser

desafiava a lutar pela dignidade de

ser o primeiro será o último de todos

todo o homem e mulher’. [...] Para nós,

e o servo de todos». Juntamente com

este manancial de dignidade humana

a imagem de uma criança, esta frase

e fraternidade está no Evangelho de

ilustra ‘a música do Evangelho’, que há

Jesus Cristo» (FT 277).

de vibrar em cada um de nós.
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LITURGIA

EXPOSIÇÃO ASSINALA 75 ANOS DO
OPUS DEI EM PORTUGAL

20 — SS. André Kim Taegon, presbítero,
Paulo Chang Hasang, e Companheiros,
mártires [MO]
21 — S. Mateus, Apóstolo e Evangelista
[FESTA]
23 — S. Pio de Pietrelcina, presbítero

De 17 de Setembro a 2 de Outubro estará
patente no Museu Pio XII a exposição
itinerante “75 anos de Caminho”, que
assinala os 75 anos do Opus Dei em Portugal.
A exposição pode ser visitada de terça-feira
a Domingo, das 10h00 às 12h30 e das 15h00
às 18h00. A entrada é gratuita.

[MF]
26 — XXVI Domingo do Tempo Comum

PENSAMENTO DA SEMANA

III JORNADA DE FILOSOFIA DA
RELIGIÃO

25
SET

‘‘

O matrimónio é um sacramento, a
Igreja não tem poder para mudar os
sacramentos como o Senhor os instituiu.
Existem leis que tentam ajudar a situação
de muitas pessoas que têm uma
orientação sexual diferente. É importante
que os Estados tenham a possibilidade
civil de apoiá-los, dar-lhes segurança de
herança, saúde e assim por diante, não
só aos homossexuais, mas a todas as
pessoas que queiram se associar. Mas o
matrimónio é matrimónio.

A Jornada de Filosofia da Religião está de
regresso no dia 25 de Setembro. O evento
tem como tema “A viragem teológica da
fenomenologia francesa” e decorre no
Auditório Isidro Alves, na Universidade
Católica em Braga, das 9h30 às 17h30.
As inscrições estão abertas.

ESCOLA DE FAMÍLIAS REGRESSA
PARA A 3.ª EDIÇÃO

O Departamento Arquidiocesano da
Pastoral Familiar vai promover de novo a
iniciativa da Escola de Famílias. As quatro
sessões têm lugar presencialmente – com
transmissão online em simultâneo –, ao
Domingo à tarde, e a primeira é já a 26 de
Setembro, com o tema “Filhos... não trazem
livro de instruções!”, das 15h30 às 17h30. +
info: www.diocese-braga.pt

(Papa Francisco)

REZAR É COMPLICADO?
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.

964 243 549

pauloterroso@arquidiocese-braga.pt

O arciprestado de Braga está a organizar
uma jornada de formação para os dias
quatro, cinco, seis e sete de Outubro
com uma pergunta como tema: “Rezar
é Complicado?” A formação, que já
tem inscrições abertas, tem lugar no
Espaço Vita, mas também será possível
participar através da plataforma Zoom. +
info: www.diocese-braga.pt

@paulo_terroso

www.igrejamedia.com

