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Atos 9, 26-31
Salmo 21 (22)
1João 3, 18-24

João 15, 1-8

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Conhecer 
o testemunho 
de Saulo/Paulo

[Atos dos Apóstolos 
9, 1-22; 22, 3-16]

São várias as ‘imagens’ que 
sobressaem e todas se podem 
resumir na palavra ‘permanecer’. Em 
primeiro, a vide e os ramos, com a 
necessidade de dar fruto: «A glória de 
meu Pai é que deis muito fruto». Deste 
vínculo resulta a convicta pregação 
de Paulo: «falava com firmeza no 
nome do Senhor». Sem esquecer a 
importância da adoração: «louvarão 
o Senhor os que O procuram: vivam 
para sempre os seus corações». O 
verbo permanecer recorda o mistério 
da Incarnação, através do qual o 
Filho de Deus veio ‘permanecer’ no 
meio de nós. E nós somos chamados 
a ser testemunhas com as obras da 
caridade. Deste modo, mais do que 
as palavras, mostramos que o amor 
de Deus «permanece em nós pelo 
Espírito que nos concedeu».

Paulo torna-se um homem novo, 
novidade que se expressa até pela 
mudança de nome: de Saulo para 
Paulo. Ele sabe que seguir e estar 
unidos a Jesus Cristo (‘permanecer’) 
são a mesma coisa. Por isso, assume 
com firmeza a pregação da Boa 
Nova. Doutra maneira, poderíamos 
pensar o seguimento como pura 
obediência a uma doutrina ou a uma 
moral. Ora, o que Jesus Cristo propõe 
não é mera adesão doutrinal, mas a 
adesão à sua pessoa, à sua vida. Aliás, 
a conversão de Paulo não se baseia 
numa doutrina, mas num encontro 
pessoal com Jesus Cristo: «tinha visto 
o Senhor, que lhe tinha falado». Só 
assim, à imagem de Paulo, poderemos 
dar muito fruto ao testemunhar com 
firmeza em nome do Senhor Jesus.

“Deis “Deis 
muito fruto”muito fruto”

‘Testemunhas da Páscoa’, 
série em laboratoriodafe.pt

Paulo
Um dos ‘ramos’ enxertado na ‘videira’, 
de modo a dar fruto em abundância: 
Paulo. Apesar de não ter contactado 
fisicamente com Jesus Cristo, também 
ele figura entre as ‘testemunhas da 
Páscoa’. Demonstra como o encontro 
pessoal com Jesus Cristo ressuscitado 
transforma a vida, por inteiro, provoca 
uma profunda conversão. O seu 
testemunho faz-nos compreender 
que «também nós precisamos de 
uma conversão; precisamos de 
passar de um estado estático de ser 
cristão para um estado dinâmico de 
tornar-se cristão» (Tomáš Halík).
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‘‘ PENSAMENTO DA SEMANA

Se todas as bíblias desaparecessem 
da face da terra, se da vida de Cristo 
tudo o que sobrasse fosse o nosso 
testemunho, poderiam os não crentes 
chegar ao essencial da mensagem 
cristã simplesmente através da nossa 
forma de viver e de ser?
(Ângela de Fátima Coelho)

COMDIGNITATIS PROMOVE WEBINAR 
SOBRE CRIANÇAS E PANDEMIA
A Associação ComDignitatis realiza o webinar 
“Ecos de Pandemia no Direito da Criança – os 
Impasses e os Desafios para o Futuro”.
As inscrições, apesar de limitadas, são gratuitas. 
+ info: www.arquidiocese-braga.pt
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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.

OS CONGREGADOS PRECISAM 
DA SUA AJUDA
As restrições governamentais agravaram a 
situação financeira da Irmandade. Enquanto as 
despesas se mantêm, as receitas diminuíram 
significativamente. Precisamos da vossa ajuda 
para atingirmos o equilíbrio e sustentabilidade 
financeira da Irmandade. Apelamos à 
generosidade nas colectas (peditórios) e aos 
donativos através de MB WAY [910 896 822] 
ou por transferência bancária IBAN: PT50 
0018 000344163103020 90. Contamos consigo! 
Obrigado.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DA IRMANDADE
A Assembleia tem lugar no salão anexo à 
sacristia da Basílica, no dia 22 de Maio, sábado, 
às 17h30. Um dos pontos da agenda é a 
apreciação, discussão e aprovação das Contas 
de Gerência de 2019 e 2020.
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DIA ARQUIDIOCESANO DA FAMÍLIA
Celebrado com a ajuda do Pe. P. Paulo Duarte, 
sj, que irá reflectir sobre a “Família: acolher, 
construir e viver o Amor como dom”. Acontece no 
Espaço Vita às 15h15, com lugares limitados. Com 
transmissão em directo nos canais habituais 
da Arquidiocese. A inscrição é gratuita, mas 
obrigatória. + info: www.arquidiocese-braga.pt

Maio
15

Oração do terço às 10h e 16h15. 
Rezaremos pela santificação das 
famílias, vocações, refugiados, paz, 
doentes, pelo fim da pandemia e 
intenções do Santo Padre.

MÊS DE MAIO


