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Terça, 19 / Janeiro >  19h / Cap.Sra do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

Quarta, 20 / Janeiro > 19h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

Luís Dias da Mota m.c. esposa e filhos; 
Ac. de Graças à Santíssima Trindade 
m.c. Luís; Manuel Correia Dias m.c. 
família; Adriano Cerqueira da Silva 
m.c. esposa; Carlos Alberto Calheiros 
Pereira Oliveira m.c. esposa

QuinTa, 21 / Janeiro >  19h / Cap.Sra do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

Sexta, 22 / Janeiro > 19h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

Maria de Jesus Esteves, m.c. sobrinho;  
Em honra de Ns Senhora da Saúde

SÁBado, 23/Janeiro > 19h/Cap. Sra do Ó
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

SÁBado, 23/Janeiro > 20h/CaP. Sra Graça
(no interior da capela, limitado a cerca de 30 pessoas)

Irmãos vivos e falecidos da Confraria 
de Ns Senhora da Graça; 30º dia 
por Antónia da Silva Ribeiro, m.c. 
Confraria de Ns Sra da Graça

III DOMINGO DO TEMPO COMUM
- DOMINGO DA PALAVRA DE DEUS -

doMinGo, 24/Janeiro > 9h/P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

Aurélio Correia Ferreira m.c. esposa 
e filhos; Rosa da Silva Correia e pai 
m.c. mãe; Irmãos vivos e falecidos da 
Associação de Nossa Srª da Cabeça; 
Manuel Remelhe Ferreira m.c. Filho; 
Fernando Oliveira e Sousa m.c. esposa

doMinGo, 24 /Janeiro > 10h30 / MoSTeiro
(dentro da igreja do mosteiro, com lugares limitados)

LeitoreS
dia 23-24 / Janeiro [Capela e iGreJa]

Leitores - a designar

CALENDÁRIO LITÚRGICO
20 | S. Fabião e S. Sebastião, mártires
21 | S. Inês, virgem e mártir
22 | S. Vicente, diácono e mártir
24 | III DOMINGO DO TEMPO COMUM

mento, será ainda mais necessário que 
a comunidade se una, tornando a cir-
cunstância numa oportunidade de “so-
lidariedade afectiva e solicitude efectiva”.  

“Não basta permanecer nas boas 
intenções. Precisamos de concretizar 
este sentido de caminhada conjunta 
concretizando uma fraternidade que a 
pandemia não só não pode destruir mas, 
antes pelo contrário, deve tornar mais 
forte e consistente. Nunca poderemos 
desconsiderar a importância da presença 
nas nossas relações. Mas o nosso 
Programa Pastoral também recorda 
que deveremos percorrer os caminhos 
digitais para que a comunhão não só 
não esmoreça mas se solidifique sempre 
mais”, apela.

O Arcebispo sublinha a oportunidade de 
os fiéis participarem nas eucaristias e pede 
que se evitem outro tipo de celebrações 
que, fora do âmbito litúrgico, possam 
provocar mais contágios. “Casamentos 
e baptizados devem ser adiados não 
pela celebração em si, mas por aquilo 
que provocam. Poderão estar presentes 
poucas pessoas. Só que, mesmo que 
sejam famílias, procedem de ambientes 
diferentes e podem tornar-se portadores 
do vírus provocando contágios que 
deverão ser evitados”, alerta.

D. Jorge Ortiga crê, no entanto, que a 
sensibilização que irá ser feita junto de 
todas as comunidades irá reflectir-se no 
cumprimento de todas as orientações, o 
que poderá originar uma certa “liberdade 
de movimentos” na Quaresma.

“Infelizmente a luta terá de continuar e 
os nossos programas terão de adaptar-
se. Trabalhando e rezando chegaremos 
a alguma normalidade que irá sempre 
exigir uma criatividade e adaptação 
das nossas rotinas. Acreditemos e 
comecemos, desde já, a discernir, 
sinodalmente, com as pessoas dos nossos 
conselhos”, pede.

https://www.diocese-braga.pt/
noticia/1/27221

ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS: 
De 18 a 25, todos os cristãos estão 

convocados para rezar pela unidade 
entre cristãos ortodoxos, protestantes, 
católicos... O tema da Semana de 
Oração inspira-se no texto bíblico: 
“Permanecei no meu amor e produzireis 
muitos frutos”. (cf. João 15,1 -17).

RETOMAM AS EUCARISTIAS AO SÁBADO
O novo confinamento geral, que entrou 

em vigor às 00h00 de sexta-feira (15 
de Janeiro), permite a celebração das 
cerimónias religiosas sem restrições 
de horários e de dias da semana, 
desde que se cumpram “as normas da 
Direcção-Geral da Saúde”. 

Neste sentido, os Bispos de Portugal 
(CEP) fizeram um comunicado ex-
plicando que as celebrações litúrgicas, 
nomeadamente a Eucaristia e as Exé-
quias, irão continuar, mas pedem, no 
entanto, que “outras celebrações, como 
Baptismos, Crismas e Matrimónios, 
devem ser suspensas ou adiadas para 
momento mais oportuno, quando a 
situação sanitária o permitir. Reco-
mendam ainda que outras actividades 
pastorais se realizem de modo digital 
ou sejam adiadas”.

Conscientes da gravíssima situação 
de pandemia que vivemos neste 
momento, e de modo a que o maior 
número de fiéis possam celebrar a 
sua fé, no cumprimento estrito do 
protocolo sanitário, entendemos 
retomar a celebração da eucaristia 
vespertina, passando para o sábado 
a eucaristia nas capelas (deixando 
de ser ao domingo), por forma a que 
o pároco possa estar em todas as 
eucaristias de ambas as paróquias. 
Assim, começaremos já no próximo 
sábado, dia 23 de Janeiro:

- às 19h, Capela de Ns Senhora do Ó
- às 20h, Capela de Ns Senhora da Graça

D. JORGE ORTIGA PEDE GESTOS CON-
CRETOS EM NOVO CONFINAMENTO
O Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga, 

publicou uma Nota Pastoral em 
virtude do novo confinamento, 
pedindo aos fiéis que sejam “exímios 
cumpridores” das medidas estipuladas 
em Conselho de Ministros. 

“Consciente das responsabilidades 
que nos competem convido a que 
não permitamos sinais de desleixo 
motivados pelo cansaço ou por nos 
parecer que as coisas poderiam funcionar 
de outro modo. Seremos cumpridores 
escrupulosos de tudo quanto nos é 
determinado”, começa por dizer.

O prelado afirma que, com o confina-
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