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«Cristo vive: é Ele a nossa esperança e a
mais bela juventude deste mundo! Tudo o
que toca torna-se jovem, fica novo, enche-se de vida.» («Cristo Vive», CV 1). Primeiro,
o mais importante: Jesus Cristo! É d’Ele que
tudo brota. É n’Ele que estão fixos os nossos olhos (cf. Hebreus 12, 2). Este encontro
deve renovar-se quotidianamente, pois sem
Cristo a nossa vida é estéril (cf. João 15, 5) e
a nossa pastoral vazia, sem sentido. Seguir
Jesus Cristo e obedecer à Sua vontade é o
princípio orientador da nossa vida.
A nossa ação pastoral é, pois, fruto do Espírito Santo, dom do Ressuscitado, que é
derramado em cada membro da Igreja
para que, como «batizado e enviado», seja
um alegre discípulo missionário.
Entramos na terceira etapa deste plano
pastoral centrado na virtude da «esperança». Num movimento centrífugo, partimos
do nosso encontro pessoal com Jesus Cristo, para tecer comunidades acolhedoras e
motivadas à missão. Só é possível sair em
missão assim: através da contínua transformação de cada cristão, que se compromete
com a missão da Igreja.
Agora, saímos da comunidade em missão,
com alegria, transbordando de esperança.
«Como discípulos missionários, devemos
entrar decididamente com todas as forças
nos processos constantes de renovação
missionária, pois, hoje, cada terra e cada
dimensão humana são terra de missão
à espera do anúncio do Evangelho» (Nota
Pastoral para o Ano Missionário..., 5).

Partimos do nosso
encontro pessoal
com Jesus Cristo,
para tecer comunidades
acolhedoras e motivadas
à missão.

”

ORAÇÃO E VIDA ESPIRITUAL
A primeira parte do fragmento do evangelho
deste domingo começa com um pedido dos
Apóstolos a Jesus Cristo: «Aumenta a nossa
fé». O pedido permite um breve ensinamento sobre a fé. O Mestre utiliza uma imagem
conhecida, para mostrar o paradoxo entre a debilidade e a pequenez do grão de
mostarda e a estabilidade e a fortaleza da
amoreira. O contraste é provocador: o débil
e pequeno pode ‘arrancar’ algo tão forte.
Afinal, não é preciso ‘aumentar’ a fé (para
obter coisas extraordinárias). O essencial
está numa fé viva e ativa. A ‘qualidade’ da fé
está interligada à oração, à experiência do
encontro pessoal com Jesus Cristo. Depois,
desse «encontro com a Pessoa de Jesus
Cristo nasce a Missão que não se baseia em
ideias nem em territórios, mas ‘parte do coração’ e dirige-se ao coração, uma vez que
são ‘os corações os verdadeiros destinatários da atividade missionária do Povo de
Deus’» (Nota Pastoral para o Ano Missionário…, 7). Hoje, começa a missão de semear
esperança.

OUTUBRO
2019

VIVER

EM COMUNIDADE
«Transbordeis de
esperança, pela força
do Espírito Santo»
(Romanos 15, 13).
Sair em missão com
alegria (Levantar-se e
multiplicar).

PERGUNTA
DA SEMANA

Que palavras
caracterizam
melhor a minha
fé?

REZAR

EM FAMÍLIA
Senhor Jesus Cristo,
missionário do Pai,
aumenta a nossa fé.
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LITURGIA

EXPOSIÇÃO E BÊNÇÃO DO SS.MO
SACRAMENTO

7 | Nossa Senhora do Rosário [MO];
9 | SS. Dionísio, bispo, e Companheiros,
mártires [MF]; S. João Leonardo,
presbítero [MF]; B. João Newman,
bispo [MF];
11 | S. João XXIII, papa [MF];
12 | XXVIII Domingo do Tempo Comum.

Este Domingo, 6 de Outubro, das 15h00 às
17h00. Com a oração do Terço da Divina
Misericórdia e Vésperas.

REUNIÃO GERAL DE COLABORADORES
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Outubro

8 de Outubro, Terça-Feira, às 21h, no salão da
Basílica. Apresentação do Programa Pastoral
Arquidiocesano, discussão e programação
do Plano Pastoral da Basílica. Apela-se à
presença de todos os colaboradores.

PENSAMENTO DA SEMANA

‘‘

II EDIÇÃO DA JORNADA PASTORAL
«RENOVAÇÃO INADIÁVEL»

A doçura da Palavra de Deus impele-nos
a comunicá-la a quantos encontramos
na nossa vida, expressando a certeza da
esperança que ela contém.
(Papa Francisco)

Dias 7, 8, 9 e 10 de Outubro, das 21h às 22h30,
no Auditório Vita. Estão convidados todos
agentes pastorais: Brevemente é dado a
conhecer o programa detalhado.

UCP BRAGA ACOLHE WORKSHOP SOBRE
ABUSO INFANTIL
OUTUBRO, MÊS DO ROSÁRIO
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Outubro
De Segunda a Sábado, às 10h e às 16h,
haverá a recitação do terço.

964 243 549

pauloterroso@arquidiocese-braga.pt

A Universidade Católica de Braga recebe,
no dia 11 de Outubro, o workshop “Abuso
infantil – Até que ponto estou eu e a minha
organização preparada para reconhecer e
lidar com casos?”. O workshop tem lugar no
Auditório Isidro Alves, entre as 18h e as 19h30.
A iniciativa conta com o Pe. Hans Zollner,
sj, membro da Pontifícia Comissão para a
Protecção de Menores.

@paulo_terroso

www.igrejamedia.com

