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ANO C  
SEXTO

DOMINGO

Jeremias 17, 5-8
Salmo 1

1Coríntios 15, 12.16-20
Lucas 6, 17.20-26

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Aprofundar a 
relação entre a 
esperança e o 

recomeçar

O Sexto Domingo (Ano C) pode ser 
acolhido como resumo dos anteriores. 
Deus chama e envia. O ser humano 
hesita e responde. Primeiro, a iniciativa 
e a garantia que vem de Deus: «Feliz 
o homem que [...] se compraz na 
lei do Senhor, e nela medita dia e 
noite». Bem-aventurança confirmada 
pelas sentenças do Mestre: «Bem-
aventurados vós, que agora chorais 
[...]. Ai de vós, que rides agora». Entre as 
peripécias da missão, lembram-se os 
riscos ou os benefícios, a quem fecha 
ou abre o coração à iniciativa divina: 
«Maldito quem confia no homem e 
põe na carne a sua esperança. [...] 
Bendito quem confia no Senhor e põe 
no Senhor a sua esperança». Agora, 
nós, cristãos, apoiados na promessa 
da ressurreição, «temos posta em 
Cristo a nossa esperança».

A esperança alimenta a santa 
inquietação, desperta o sonho, ilumina 
as mentes, aquece os corações, 
estimula a confiança, potencia a cura 
das feridas, constrói pontes, contribui 
para tecer relações mais profundas. 
São os objetivos do processo sinodal. 
Não buscamos um documento final 
ou um percurso delimitado no tempo, 
com princípio e fim. A esperança cristã 
ensina-nos que a meta é sempre um 
recomeçar. Somos chamados a ser 
profetas da esperança. O segredo 
está na forma como vivemos cada 
etapa do caminho: deixamo-nos 
envolver pelo processo, que nos faz 
crescer e amadurecer; caminharmos 
juntos, rumo à comunhão e à missão 
que Deus quer para a Igreja, neste 
terceiro milénio.

“A nossa “A nossa 
esperança”esperança”

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

Recomeçar
A esperança vislumbra o germinar 
da semente, quando outros querem 
constatar o apodrecer da semente; 
em vez da morte, a esperança 
percebe a ressurreição, o recomeço 
da vida. A certeza de ressuscitar com 
Cristo e em Cristo torna mais profundo 
o momento presente, enche-nos de 
entusiasmo e de esperança, faz-
nos acreditar em cada recomeço. 
Os santos, os bem-aventurados, 
não são aqueles que nunca tiveram 
hesitações e medos. Os santos são 
aqueles que tiveram a coragem de 
abraçar um novo recomeço.
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Terça, 15 / Fevereiro >  19h / MosTeiro 
Carlos de Castro Nogueira (30º dia) 

m.c. Carlos Valério; Amadeu Ferreira 
Castro m.c. Confraria de Ns Sra do 
Rosário; Armindo Ferreira Ribeiro m.c. 
Confraria de Ns Sra do Ó; João Ferreira 
Abreu m.c. Confraria de Ns Sra do Ó; 
Manuel Joaquim Fernandes Coelho 
m.c. Confraria de Ns Sra do Rosário

Quarta, 16 / Fevereiro > 19h / P. da Graça

QuinTa, 17 / Fevereiro >  19h / Cap.sra do Ó
Américo Ferreira Guerra Fontes, filho 

António e família m.c. Família; Rosa 
Ferreira Araújo, pais, sogros e cunhados 
m.c. marido e filhos; António da Silva 
Guerra Fontes m.c. filhos

Sexta, 18 / Fevereiro > 19h / P. da Graça

SÁBado, 19/Fevereiro > 18h/CaP.Sra da Graça

sÁBado, 19/Fevereiro > 19h/Cap.sra do Ó
Em honra da Sagrada Família m.c. 

associados; Ventura Faria Silva e 
esposa m.c. filha Teresa; Manuel 
Pereira de Castro e e esposa m.c. 
filhos; Maria do Livramento Costa 
Martins m.c. marido e filhos

VII DOMINGO COMUM
doMiNGo, 20 / Fevereiro > 9h / P. da Graça

doMinGo, 20/Fevereiro > 10h30/MosTeiro
António José da Cunha Pires m.c. 

família; Ana Joaquina Dias Gomes 
m.c. marido e filhos; Domingos 
Loureiro Gomes, esposa, pais e sogros 
m.c. filhos; Maria Dores Soares 
Coelho m.c. filhas; Teresa Gonçalves 
e Laura Lomba m.c. pessoa amiga; 
Conceição Peixoto de Sousa de Castro 
m.c. Confraria de Ns Sr do Rosário; 
Francisco Fernandes Gonçalves m.c. 
Confraria de Ns Sra do Rosário; 
Irmãos vivos e falecidos da Confraria 
de Ns Sra do Rosário

CALENDÁRIO LITÚRGICO
14 | S. Cirilo, monge, e S. Metódio, bispo, 

Padroeiros da Europa [FESTA]
17 | SS. Sete Fundadores da Ordem dos 

Servos da Virgem Santa Maria
18 | S. Teotónio, presbítero
20 | VII Domingo do Tempo Comum

ENTRADA SOLENE E INÍCIO DO MINISTÉRIO 
DO NOVO ARCEBISPO DE BRAGA, D. JOSÉ CORDEIRO
Neste domingo, 13 de fevereiro, às 16h, 

na Sé Catedral de Braga, dá-se início ao 
Ministério Pastoral de D. José Cordeiro, 
um novo capítulo da Igreja em Braga.

Na fé profunda de que o Espírito Santo 
é o Senhor da História e de que D. José 
Cordeiro foi o nome pronunciado por 
Deus para Arcebispo da Arquidiocese 
de Braga, somos chamados a viver 
este momento de coração alegre e em 
atitude de louvor ao Senhor da Messe. 

 Acompanhemos D. José Cordeiro com 
o nosso afeto e oração, agradeçamos a 
D. Jorge Ortiga, Arcebispo Emérito, a 
vida doada sem reservas. Que tudo seja 
sempre para ad maiorem Dei gloriam. 

A celebração pode ser acompanhada 
em www.dmtv.pt. Propomos, ainda, 
esta singela oração que o site www.
arcebispodebraga.pt propõe aos fiéis da 
Arquidiocese de Braga para esta ocasião.

Rezemos pelo nosso Arcebispo D. José Cordeiro
Deus Eterno, nosso Pastor e Guia 

Abençoamos e agradecemos-Vos 
pela nomeação do Vosso servo, José 
Cordeiro, como Arcebispo de Braga.

Que o Espírito Santo o agracie com os 
dons de sabedoria e força, gentileza 
e compaixão, enquanto se prepara 
para assumir o seu papel como nosso 
pastor e professor. Que seja um pastor 
segundo o Vosso coração, que andará 
nos Vossos caminhos e, com amor e 
cuidado, zelará pelo seu povo. Que 
seja um líder de visão e professor da 
Vossa verdade.

Que nós, como Corpo de Cristo 
na Arquidiocese de Braga, através 
do nosso trabalho e oração juntos, 
testemunhemos Cristo e a edificação 
do Vosso reino. Realizamos este 
pedido através do Vosso filho Jesus 
Cristo, na unidade do Espírito Santo, 
Um Deus, para todo o sempre. Amen.

PENSAMENTO DA SEMANA
Anunciar, celebrar e servir o Evangelho 

da Esperança, que não é outro senão 
Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e 
por toda a eternidade (cf. Hb 13,8) 
– eis o compromisso de sempre para 
todas as vocações!

[D. José Cordeiro]

LeiTores
dia 19 / Fevereiro [CaPela]

Leitores - a definir
dia 20 / Fevereiro [MoSteiro]

Introdução - Jorge Gomes
1ª Leitura - Luís 
2ª Leitura - Emília
Or. Universal - Carlos

SEMANA AMORIS LAETITIA
Com o tema “Namoro/Casamento - 

para viver, fortalecer e honrar”, a 1ª 
Edição da Semana Amoris Laetitia 
vai realizar-se de 14 a 20 de fevereiro. 
Integrada no Ano Família Amo-
ris Laetitia, proclamado pelo Papa 
Francisco, e organizada pelo Depar-
tamento Arquidiocesano da Pastoral 
Familiar (DAPF), pretende-se que 
esta “Semana AL” seja de estímulo e 
reflexão sobre o namoro, o casamento 
e a família. É uma semana para viver 
em casal/família, não esquecendo que 
no namoro comprometido já se inicia 
a caminhada para um projeto de vida.  

De 14 a 18 de fevereiro, às 21 horas, 
serão transmitidos (através das redes 
digitais da Arquidiocese) breves 
testemunhos de noivos e casais com 
as temáticas: “Namoro cristão”, “Casal 
e família”, “Ao serviço da Igreja”, 
“Filhos” e “Desafios da Família hoje”. 
Pode inscrever-se aqui.

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
Para reZar aNteS da reFeiçÃo eM FaMÍlia

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Ámen.

oraçÃo:
Guia: 
Senhor, que nos queres felizes,
 abençoa a mesa da nossa refeição.
Dá-nos um coração pobre,
 que conhece a alegria de dar.
Dá-nos um coração sensível,
 que chora a dor dos irmãos.
Dá-nos um coração misericordioso,
 que cuida dos frágeis com ternura.
Senhor, faz-nos santos 
 na alegria do Teu Amor, 
 para que a nossa família seja o retrato 
 das tuas Bem-aventuranças.
Todos: Ámen.
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