23

JANEIRO
2022
ANO C

TERCEIRO

DOMINGO
Neemias 8, 2-4a.5-6.8-10
Salmo 18 B (19)

1Coríntios 12, 12-30

Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

‘EXERCÍCIO’
DA SEMANA
Preparar o

‘lugar’: Bíblia,

velas, flores, foto
da família

Domingo da Palavra de Deus: assim
se designa cada Terceiro Domingo.
Começamos a leitura contínua
do evangelho segundo Lucas, que
nos lembra a sacramentalidade
da Palavra. Proclamamos que os
ensinamentos divinos «alegram o
coração [...] e iluminam os olhos».
Já celebrada pela comunidade da
Antiga Aliança – «Todo o povo ouvia
atentamente a leitura do Livro da
Lei» – a Palavra chega à plenitude
na Nova Aliança. Jesus Cristo é mais
do que palavra escrita; é a Palavra
feita carne, que cumpre todas as
promessas: «O Espírito do Senhor
está sobre mim [...]. Cumpriu-se hoje
mesmo esta passagem da Escritura
que acabais de ouvir». Agora sucede
connosco, «batizados num só Espírito
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para constituirmos um só corpo».

“Constituirmos
um só corpo”
O discernimento é o modo adequado
para a escuta da palavra de Deus, a
fim de permitir que o Espírito Santo
ilumine a nossa vida. Queira Deus
que o processo sinodal nos exercite
na arte do discernimento pessoal e

‘Uma Igreja diferente’,
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Discernimento

A comunidade é composta por uma

comunitário. É uma graça de Deus.

pluralidade de membros, assim

Mas requer o nosso compromisso,

como o corpo, sendo que todos são

pela oração e pelo diálogo. Escutamo-

necessários em complementaridade

nos uns aos outros, de modo a

mútua. A harmonia entre os membros

perceber a vontade divina: «escuta de

do corpo conduz-nos hoje à dinâmica

Deus até ouvir com Ele o grito do povo;

da escuta da palavra de Deus e da

escuta do povo, até respirar nele a

escuta dos outros membros. Primeiro,

vontade a que Deus nos chama».

a escuta da palavra divina, pois o

Trata-se de fazer do discernimento

protagonista é sempre o Espírito

um estilo de vida que aumenta

Santo. Hoje, é o Domingo da Palavra

a harmonia, como se requer dos

de Deus! Depois, a escuta dos outros

membros do Corpo de Cristo. Ajuda

membros do corpo, de modo a

a construir comunidades repletas de

estabelecer a saudável harmonia

grandiosos e saborosos frutos.

entre todos os membros do corpo.

ATENDIMENTO SEMANAL

Enquanto se mantiver esta situação de
pandemia, o atendimento será feito apenas com
marcação prévia, devendo privilegiar-se o
contacto por telemóvel ou por correio eletrónico.

Seg. 24 08h00 Vítor Manuel Figueiredo Petisca, pais, sogros e cunhado
Ter. 25 20h15 Domingos Moreira e esposa
Qua. 26 20h15 Rosa da Conceição Esteves Ramoa; Maria Augusta Ribeiro e
marido; Maria Helena Barbosa e Silva; Manuel Ferreira Martins, pais
e sogros; Narcisa Cunha Pereira e mãe
Qui. 27 20h15 José Vieira Marcos, pais e sogros
Sex. 28 20h15 Jorge Inácio Silva Ferreira
Sáb. 29 18h00 Rogério Torres Machado (Conf. S. Brás); Manuel Moreira, Maria
Conceição Machado, Augusto Lobato e Augusta Gomes; Alfredo
Malheiro; Alzira Malheiro Silva e marido; Maria Helena Barbosa e
Silva; Adelaide Moura Pereira; Carlos Alberto Rodrigues, Aurélio
Veiga Pereira e esposa; António Ferreira Machado; Severino Costa
Simões; Júlio Dias Rodrigues
Dom. 30 08h00
11h00 PELO POVO

DIA ARQUIDIOCESANO DO COORDENADOR. O Dia Arquidiocesano do Animador que
estava agendado para 08 de Janeiro, foi adiado para o dia 29 de Janeiro. Decorre no
Espaço Vita, entre as 09h e as 12h. A participação presencial será muito limitada,
mas há possibilidade de assistir através das redes da Arquidiocese.

Agenda Paroquial
25.01
. Início Novena São Brás
26.01
FESTAS DE SÃO BRÁS. No dia 25 de janeiro começará a novena em honra de São
. Início Semana Vida
Brás. Novamente este ano, as celebrações decorrerão na Igreja Nova, mantendo-se
Consagrada
a Igreja Matriz aberta nos dias habituais para a visita dos devotos.
27.01
. Encontro com Deus:
Formação Interparoquial
ENCONTRO COM DEUS. No dia 27 de Janeiro, às 21h15, haverá mais um Encontro
29.01
com Deus. Este mês será um momento formação no Centro Paroquial de Gualtar, e
. Dia Arquidiocesano do
o tema será “Onde há amor nascem gestos”, a Igreja como Comunidade em
Animador
Comunhão
30.01
. 3ª Escola de Famílias: E
ESCOLA DE FAMÍLIAS. A Pastoral Familiar promove, no dia 29 de Janeiro às 21h00,
em caso de infidelidade?
a 3ª edição da Escola de Famílias, com o tema “E em caso de infidelidade?”. O
03.02
encontro será transmitido através das plataformas digitais da Arquidiocese.
. São Brás
. Oração pela Vida e
GRUPOS SINODAIS. No dia 3 de fevereiro, às 21h15, na Igreja Nova, iniciaremos o
Vocações (S. Vítor)
percurso sinodal na nossa comunidade. Depois de um momento de oração,
. Reunião Grupo Sinodal
procuraremos aprofundar as questões mais pertinentes, tais como o que é um sínodo?
05.02
O que se pretende com ele? Como podemos participar? Onde e quando? Todos somos
. Reunião de Piedade
convidados a participar, e convidar à participação, sobretudo pessoas que se possam
CNE
sentir mais distantes da vida da Igreja.
06.02
. Ofertório Universidade
CONTAS DA PARÓQUIA. Estão afixadas no placard as contas do Conselho Económico
Católica
relativas ao ano de 2021. Em nome do Conselho Económico, fica uma palavra de
08.02
gratidão pelos vossos contributos que, mesmo em ano difícil, nos permitem encerrar
. Reunião Conferência
o ano com contas equilibradas.
Vicentina
10.02
. Formação Leitores
paroquiadegualtar
paroquia.gualtar@arquidiocese-braga.pt
www.arquidiocese-braga.pt/gualtar
paroquiadegualtar
11.02
. Dia Mundial do Doente
+351 965 098 699 | 253 144 740
KyriosChMS
. Reunião Catequistas

