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ANO A
DOMINGO 

VIGÉSIMO NONO

Isaías 45
Salmo 95 (96)

1Tessalonicenses 1, 1-5b
Mateus 22, 15-21

PERGUNTA 
DA SEMANA

Quando é que 
Ё˭˘˦˧˘�˨ˠ˔�˕ˢ˔�
˔̵̹ˢ�ˤ˨˘�˧˘ˡ˛˔�
˧˥˔ˡ˦˙ˢ˥ˠ˔˗ˢ�˔�
˩˜˗˔�˗˘�˔˟˚˨̻ˠʲ

A história está nas mãos de Deus. 
Interpretada à luz da fé, a nossa 
história pessoal e coletiva recebe 
ˢ�˦˘˨�˩˘˥˗˔˗˘˜˥ˢ�˦˜˚ˡ˜Ё˖˔˗ˢʡ�
Qualquer acontecimento pode ser 
oportunidade para reconhecer a 
presença e ação de Deus: «Eu sou o 
Senhor». As coisas que têm a imagem 
e inscrição de César pertencem a 
César. «De quem é esta imagem e 
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» 
que manifestem «a atividade da 
vossa fé, o esforço da vossa caridade 
˘�˔�Ё˥ˠ˘˭˔�˗˔�˩ˢ˦˦˔�˘˦ˣ˘˥˔ˡ̹˔̍ʡ

A caridade é o sinal mais eloquente 
da nossa ‘imagem’ e ‘inscrição’ divina. 
˃˔˥˔�ˡͅ˦ʟ�ˡ̵ˢ�̻�ˠ˘˥˔�Ё˟˔ˡ˧˥ˢˣ˜˔�ˢ˨�
assistencialismo, ter um bom coração. 
É o nosso vínculo ao amor divino que 
nos impele, até exige, a realizar todas 
as obras de misericórdia. Por isso, 
podemos dizer que todos os nossos 
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 
que «vê onde há necessidade de 
amor, e atua em consequência» 
(Bento XVI).

“O esforço “O esforço 
da vossa caridade”da vossa caridade”

‘Onde há amor há um olhar’, 
em laboratoriodafe.pt

Coração 
que vê e atua
Este ano pastoral, sob o lema da 
caridade, agora com a mais recente 
Carta Encíclica do Papa Francisco 
sobre a fraternidade e a amizade 
social, dá-nos pistas para o ‘esforço’ 
da nossa caridade, a partir da 
parábola do bom samaritano (cf. 
Lucas 10, 25-37). O samaritano viu 
naquele homem um irmão e agiu 
em conformidade. A única opção 
cristã é ver (a situação concreta da 
realidade) e agir (segundo os valores 
do Evangelho).
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19 | SS. João de Brébeuf e Isaac Jogues, 
presbíteros, e Companheiros, mártires 
[MF]; S. Paulo da Cruz, presbítero [MF];
22 | S. Martinho de Dume, bispo 
[Solenidade]; S. João Paulo II, papa [MF];
23 | S. João de Capistrano, presbítero 
[MF]; 
24 | S. António Maria Claret, bispo [MF];
25 | XXX Domingo do Tempo Comum.
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‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

Viver indiferentes à dor não é uma 
opção possível; não podemos deixar 
ninguém caído «nas margens da 
vida». Isto deve indignar-nos de tal 
maneira que nos faça descer da 
nossa serenidade alterando-nos 
com o sofrimento humano. Isto é 
dignidade.
(Papa Francisco)

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�

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES
A Igreja celebra este Domingo, 18 de Outubro 
o Dia Mundial das Missões. “Eis-me aqui, 
˘ˡ˩˜˔ʠˠ˘ϡ�ʛʼ˦�ʩʟ�ʫʜʟ�̻�ˢ�˧˘ˠ˔�˘˦˖ˢ˟˛˜˗ˢ�ˣ˘˟ˢ�
Papa Francisco para assinalar o Dia Mundial 
˗˔˦�ˀ˜˦˦͇˘˦ʡ�ʶ˥˜˔˗ˢ�˘ˠ�ʤʬʥʩ�ˣ˘˟ˢ�˃˔ˣ˔�˃˜ˢ�
XI, o Dia Mundial das Missões comemora-
se no terceiro domingo de Outubro. Com 
este dia de oração e de evangelização dos 
povos deseja-se incentivar a cooperação 
missionária pelo mundo e agradecer o 
contributo dos missionários na construção 
de um mundo melhor.

Outubro
18

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 
aprofundamento do tema “Uma Igreja 
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 
Francisco, “Fratelli Tutti” e o Evangelho Diário, 
˘˗˜̵̹ˢ�ʴ˂ʟ�ˣ˔˥˔�ˢ�˔ˡˢ�ʥʣʥʤʡ


