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Sabedoria 7, 7-11
Salmo 89 (90)

Hebreus 4, 12-13
Marcos 10, 17-30

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Onde há amor 
nascem gestos: 

cuidar as feridas 
da fraternidade.

Um homem faminto por alcançar a 
vida eterna entra em diálogo com 
Jesus Cristo: «Bom Mestre, que hei de 
fazer para alcançar a vida eterna?». 
Ocasião para recordar, a ele e a 
nós, as condições para ser discípulo, 
com um alerta sobre os perigos das 
riquezas que obstruem o coração e 
ensombram o olhar. O apelo a vender 
tudo, para dar aos pobres, pode-nos 
parecer demasiado radical. Somos 
livres de rejeitar tal palavra «viva 
e eficaz, mais cortante que uma 
espada de dois gumes». O crente, 
à saúde e à beleza ou às riquezas, 
prefere invocar a «prudência [...]; o 
espírito de sabedoria» e a bondade 
divina: «Desça sobre nós a graça do 
Senhor». Só Deus nos pode saciar 
com o essencial, com a sabedoria de 
coração, para exultarmos de alegria.

O discípulo de Jesus Cristo assume 
a fraternidade como desafio a 
tornar-se próximo de todos. Ela, a 
fraternidade universal, configura o 
nosso desprendimento e a nossa 
compaixão. Por aqui começa a 
renovação e a conversão. É na 
medida em que aderimos aos 
ensinamentos do Mestre, e a ele nos 
convertemos, que passamos a ver 
com os seus olhos e a ter um coração 
como o de Jesus Cristo. Aprendemos 
a cuidar as feridas da fraternidade 
com gestos de proximidade. Hoje, 
‘vender’ ou ‘deixar’ tudo pode ser a 
disponibilidade para uma visita ao 
irmão ou irmã isolado pela pobreza ou 
outra fragilidade. Assim se torna viva e 
eficaz a palavra divina. Onde há amor 
nascem gestos: visitar!

“Bom Mestre, “Bom Mestre, 
que hei de fazer?”que hei de fazer?”

‘Onde há amor nascem gestos’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Visitar
Jesus Cristo olha para mim e para ti 
com simpatia; e propõe o caminho 
de discipulado: desprendimento 
total, caridade fraterna, seguimento 
doloroso e frutuoso. Deixemos 
que a eficácia da palavra de Deus 
penetre todo o nosso ser e nos dê 
a capacidade para discernir as 
intenções do coração. O entusiasmo, 
só por si, não é suficiente; também é 
preciso aspirar ao amor maior, esse 
amor fraterno de quem se dá por 
inteiro em favor dos irmãos. Então 
sim, o amor e o entusiasmo juntos são 
capazes de transformar muitas vidas.
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Terça, 12 / OuTubrO >  19h / MOsTeirO 
Florindo Castro Nogueira m.c. Con-

fraria de Ns Sra do Ó; Maria Alzira 
Dias Beato m.c. Confraria de Ns Sra 
do Ó; Maria da Conceição de Oliveira 
Gomes Vieira m.c. Confraria de Ns 
Sr do Ó

Quarta, 13 / OutubrO > 19h / P. da Graça

QuinTa, 14 / OuTubrO >  19h / Cap. sra dO Ó 
Manuel José Esteves m.c. Confraria 

de Ns Sra do Ó; Manuel da Silva 
Gonçalves, esposa e filhas Teresa e Inês 
m.c. família; Maria Rosa Gomes da 
Costa m.c. Confraria de Ns Sra do Ó

Sexta, 15 / OutubrO > 19h / P. da Graça

sÁbadO, 16/OuTubrO > 19h/Cap. sra dO Ó
Maria do Sameiro Coelho Gomes m.c. 

Confraria de Ns Sr do Ó; Silvana da 
Conceição Alves m.c. Confraria de Ns 
Sra do Ó; Teresa Aurora Coelho da Silva 
m.c. Confraria de Ns Sra do Ó; Manuel 
Pereira de Castro m.c. filhos; Em honra 
da Sagrada Família m.c. associados

SÁbadO, 16/OutubrO> 20h/CaP. Sra da Graça

XXIX DOMINGO DO TEMPO COMUM
dOMINGO, 17 / OutubrO > 9h / P. da Graça

dOMinGO, 17/OuTubrO > 10h30/MOsTeirO
Festa de Nossa seNhora do rosário

Eucaristia presidida pelo Bispo Auxiliar de Braga, 
Dom Nuno Almeida

Manuel Gomes (aniv.) m.c. esposa; Ac. 
de Graças ao Santíssimo Sacramento 
m.c. Conceição Vilaça; Manuel Gomes 
m.c. esposa e filhos; Estefânia Gomes 
Duarte Costa m.c. marido e filhas; 
Familiares de Ceciiia Cunha; Teresa 
Peixoto Araújo e marido m.c. filha 
Maria; António José da Cunha Pires 
m.c. família; Maria Aurora Oliveira 
Campos m.c. filhos; Domingos 
Loureiro Gomes m.c. Confraria de 
Ns Sra do Ó; Irmãos vivos e falecidos 
da Confraria de Ns Sra do Rosário

LeiTOres
dia 16 / OuTubrO [CaPela]

Leitores - a definir
dia 17 / OuTubrO [MOSteIrO]

Leitores - Crismandos 

“Gestos de cuidado com a nossa casa”, a 
formação conta com a intervenção de 
Isabel Stadler Dias Costa e do Cón. 
José Paulo Abreu. Mais informações 
em https://www.diocese-braga.pt/no-
ticia/1/30378

NOVAS ORIENTAÇÕES PARA 
    O CULTO E ACTIVIDADES PASTORAIS
A Conferência Episcopal Portuguesa 

(CEP) continua a apelar a um com-
portamento responsável, mas expressa 
o desejo de uma “maior participação 
dos fiéis, abrandando de forma pon-
derada os distanciamentos e os limites 
impostos à lotação” das igrejas. 

Apesar de permanecerem medidas de 
protecção como a higienização das 
mãos e uso de máscara, “os sacerdotes 
e demais ministros poderão retirar 
a máscara para a proclamação da 
Palavra, desde que haja uma distância 
suficiente das pessoas colocadas 
diante deles”, de forma a facilitarem a 
percepção auditiva. 

As actividades pastorais como a ca-
tequese e outras acções formativas, 
reuniões, ajuntamentos, iniciativas 
culturais e de restauração, entre ou-
tras, bem como peregrinações, procis-
sões, festas, romarias, concentrações 
religiosas, acampamentos e outras 
actividades similares em espaços 
como as paróquias, centros pastorais, 
casas de retiro, etc., devem seguir as 
regras previstas pelas autoridades 
competentes para situações educati-
vas, sociais e culturais semelhantes.

Informamos ainda que as indi-
cações específicas para a nossa co-
munidade, transmitidas nos últimos 
boletins, vão na mesma perspetiva e, 
por isso, continuam em vigor e a ser 
aquelas que nos orientam.

“FÁTIMA” CHEGA ÀS SALAS DE CINEMA
No passado dia 7 de Outubro chegou às 

salas de cinema portuguesas o filme de 
Marco Pontecorvo, “Fátima”.

“Concebido como obra de arte, as op-
ções estéticas de Marco Pontecorvo, 
realizador da longa-metragem, põem 
em relevo, de forma digna e íntegra, 
o comportamento de todos quantos se 
confrontaram com o acontecimento 
de Fátima”, afirmou o reitor do San-
tuário de Fátima.

CaLendÁriO LiTÚrGiCO
11 | S. João XXIII, papa
14 | S. Calisto I, papa e mártir
15 | S. Teresa de Jesus, virgem e dra da Igreja
16 | S. Hedwiges, religiosa; S. Margarida 

Maria Alacoque, virgem
17 | XXIX Domingo do Tempo Comum

FESTA DE NS SRA DO ROSÁRIO E CRISMA
No próximo domingo presidirá à Eu-

caristia de Festa, em honra de Nossa 
Senhora do Rosário, o Sr Bispo Au-
xiliar de Braga, Dom Nuno Almeida. 

Queremos trazer à memória os 300 
anos de história da Confraria de Nos-
sa Senhora do Rosário, ainda viva no 
coração e nos lábios da comunidade 
cristã de Mire de Tibães.

“No Mosteiro de São Martinho de Tibães 
a devoção a Nossa Senhora do Rosário 
vem já desde o século XVI, do tempo de 
Abade Comendatário Frei Bernardo 
da Cruz (1553-65), tendo sido insti-
tuída a atual Confraria em 1720 (há 
300 anos) e feita uma nova capela em 
sua honra, com respetiva imagem, entre 
1756-58, desenhada por André Soares e 
executada por Frei José Vilaça e José Al-
vares de Araújo.” Fontes: https://pt.aleteia.
org/.../o-profundo-significado.../

 Notarial de Tibães, Livro 84

Esta vinda do Sr Bispo é também mo-
mento oportuno para marcar e assi-
nalar alguns  jovens (17), com o sinal 
sacramental do Espírito Santo (cris-
mação). Que seja ainda uma oportu-
nidade para as nossas comunidades 
reavivarem os dons do Espírito e, as-
sim, motivadas e movimentas pelos 
dons do Espírito Santo, possa cada 
um e cada uma participar e colaborar 
na renovação da Igreja, dando o seu 
contributo no Sínodo que se inicia-
rá nesse dia em cada Diocese, tempo 
para escutar o Povo de Deus, tal como 
nos é pedido pelo papa Francisco.

FORMAÇÃO ONLINE PARA ZELADORES E 
SACRISTÃES - 15 DE OUT.
O Serviço de Ministérios Litúrgicos do 

Departamento Arquidiocesano para 
a Liturgia irá dinamizar uma forma-
ção online para zeladores e sacristães, 
a decorrer no próximo dia 15 de Ou-
tubro, às 21h00. Subordinada ao tema 
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