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VIGÉSIMO QUINTO

Isaías 55, 6-9
Salmo 144 (145)

Filipenses 1, 20c-24.27a
Mateus 20, 1-16a

PERGUNTA 
DA SEMANA

Quais são as 
atitudes cristãs 

que procuras 
aplicar no teu 

trabalho?

Eis a grandeza e a beleza do ser 
divino: «é clemente e compassivo, 
paciente e cheio de bondade; é 
bom para com todos». Deus é tão 
«generoso em perdoar» que toma a 
iniciativa de vir ao nosso encontro 
e a todos oferecer o seu amor. Ele 
quer-nos assim, à sua imagem e 
semelhança, sempre disponíveis para 
amar e perdoar. Por isso, continua 
«a contratar trabalhadores para a 
sua vinha: [...] Ide vós também para a 
minha vinha». O essencial não está na 
˛ˢ˥˔�˘ˠ�ˤ˨˘�ˢ�˗˘˦˔Ёˢ�̻�˟˔ˡ̹˔˗ˢʟ�ˠ˔˦�
na decisão generosa em abraçar a 
causa do Evangelho, sem murmurar. 
Precisamos de converter os olhares 
e os corações para acolher os 
pensamentos e os caminhos de Deus: 
«Procurai somente viver de maneira 
digna do Evangelho de Cristo».

 
A inveja e a murmuração destroem 
a comunidade. São uma janela 
aberta para a entrada do mal, uma 
barreira ao amor e ao perdão. São 
um veneno que divide a comunidade. 
O Papa Francisco não se cansa de 
alertar para estes dois grandes males 
pessoais e comunitários. A pessoa 
invejosa é amarga: não sabe cantar, 
não sabe louvar; não conhece a 
˔˟˘˚˥˜˔ʟ�ˣˢ˜˦�˘˦˧̳�˦˘ˠˣ˥˘�ˠ˔˜˦�Ё˫˔�
nos dons e nas capacidades dos 
outros do que na sua própria vida. 
É um semeador da amargura em 
toda a comunidade. Porque quando 
uma pessoa não tolera que outra 
tenha algo que ela não tem, tenta 
ϝ˥˘˕˔˜˫̳ʠ˟˔Ϟʟ�˙˔˟˔�ˠ˔˟�˗˘˟˔ʟ�˨˦˔�˔�˔˥˧˘�
destruidora da coscuvilhice. Isto não é 
viver de maneira digna do Evangelho!

“Viver de maneira “Viver de maneira 
digna do Evangelho”digna do Evangelho”

‘A união faz a diferença’, 
em laboratoriodafe.pt

Inveja e 
murmuração
Deus insiste sempre numa nova 
oportunidade. O que é que te sugere 
a maneira de ser e de agir de Deus? 
O nosso suposto prejuízo, segundo a 
lógica da justa retribuição conforme 
o trabalho de cada um, esquece a 
gratuidade e a partilha e centra-se 
na inveja e na murmuração. Tal e 
qual como os primeiros contratados 
da parábola! Jesus Cristo destaca a 
bondade e a generosidade, a partilha 
e a fraternidade. Nobres princípios 
para a comunidade cristã! 
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21 | S. Mateus, Apóstolo 
e Evangelista [Festa]; 
23 | S. Pio de Pietrelcina, presbítero [MF]; 
26 | S. Cosme e S. Damião, mártires  [MF]; 
27 | XXVI Domingo do Tempo Comum.
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XXIV DOMINGO DO TEMPO COMUM
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‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

O amor. Parece um lugar-comum, ou 
uma resposta “pré-fabricada”, mas 
ˡ̵ˢ�˛̳�ˢ˨˧˥˔�ˤ˨˘�ˠ˘˟˛ˢ˥�˔�˗˘Ёˡ˔ʡ�˂�
que me motiva a partir em missão 
é o desejo de viver uma humilde 
experiência de sentir o Evangelho 
de uma forma mais séria e mais 
coerente e que, acima de tudo, (me) 
faça sentido. A essa vontade aliou-
se um desejo forte, e extremamente 
audível, de viver a plenitude do amor 
a Deus experienciado no amor ao 
próximo. Quando aceitei que a minha 
vontade era também a vontade de 
Deus em mim, percebi que, só assim, 
podia ser feliz. 
(Pe. João Torres)

Lembra-te dos nossos pobres. 
No entardecer da vida seremos 
julgados apenas sobre o amor: “Tive 
fome e destes-Me de comer, tive 
sede e destes-Me de beber, estava 
nu e vestiste-me, estava doente e 
cuidaste de Mim, estava preso e 
visitaste-Me” (Mt 25, 35-36)  
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EQUIPA SÓCIO-CARITATIVA 
DOS CONGREGADOS

FACULDADE DE TEOLOGIA TEM 
DOIS NOVOS CURSOS DE PASTORAL
Os dois cursos de formação não são 
conferentes de grau e decorrem nos 
regimes de e-learning e b-learning durante 
o novo ano pastoral.
O Curso de Pastoral Juvenil realiza-se 
integralmente online. A apredizagem realiza-
se de acordo com a conveniência dos 
alunos, mas “em períodos estabelecidos 
pela coordenação dos cursos ou docentes”.
O Curso Teológico-Pastoral será leccionado 
através da plataforma Moodle e terá 
“atividades dinâmicas” e a possibilidade 
de leccionação assíncrona. As aulas 
presenciais têm lugar uma vez por mês no 
Campus Camões, em Braga, ao sábado de 
manhã, entre as 9h30 e as 13 horas.

ATENDIMENTO ESPIRITUAL A 
PESSOAS PORTADORAS DE 
DEFICIÊNCIA E CUIDADADORES
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�

D. JORGE ORTIGA LANÇA LIVRO
Às 10h00 vai ser lançado no Espaço Vita 
o novo livro do Arcebispo D. Jorge Ortiga, 
“Caminhos de Esperança em período de 
˖ˢˡЁˡ˔ˠ˘ˡ˧ˢϡʡ
“Quando o Presidente da República decretou 
o estado de emergência, D. Jorge Ortiga 
já estava motivado para expressar a sua 
presença junto de todos os diocesanos. 
«Caminhos de esperança» reúne as homilias 
do Arcebispo de Braga, resultado das 
eucaristias a que presidiu na capela do Paço 
Arquiepiscopal”, explica a Livraria Diário do 
Minho, que promove o evento em conjunto 
com a Arquidiocese de Braga.
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