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Provérbios 8, 22-31
Salmo 8

Romanos 5, 1-5
João 16, 12-15

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Começar a 
escrita de um 

diário espiritual
pessoal e/ou 

familiar

A palavra de Deus fala de sabedoria, 
glória, esperança, amor e verdade. 
A beleza e a ordem da Criação, 
«obra das vossas mãos», remetem 
para Jesus Cristo. Ele é a ‘Sabedoria 
de Deus’ presente no ato criador: 
«Quando lançava os fundamentos 
da terra, eu estava a seu lado como 
arquiteto, cheia de júbilo, dia após 
dia, deleitando-me continuamente 
na sua presença». No Filho, pelo 
Espírito, somos filhos amados do Pai, 
chamados a viver como filhos da luz 
e da verdade. Temos a assistência do 
Espírito Santo: «Ele vos guiará para a 
verdade plena». Pelo batismo, somos 
fortificados com uma esperança que 
«não engana, porque o amor de Deus 
foi derramado em nossos corações 
pelo Espírito Santo». Peçamos a 
perseverança no amor trinitário.

A atração contínua do coração 
para uma determinada escolha, 
é a segunda modalidade de 
discernimento. Dia após dia, num 
processo que decorre gradualmente, 
vai-se repetindo o mesmo padrão. Às 
vezes, com lágrimas de consolação 
espiritual; outras vezes, atacados por 
desolações, como a tristeza e a secura 
espiritual, a falta de confiança e de 
amor. Pode ser muito útil registar por 
escrito o que vai surgindo no coração, 
durante o processo. «A atenção 
fiel a essas experiências permite-
nos aprender quaisquer padrões 
emergentes de atração e resistência». 
Útil é também a orientação de outra 
pessoa. Sempre abertos ao Espírito 
que nos guia para a ‘verdade plena’, 
de acordo com a vontade divina.

“Ele vos guiará para “Ele vos guiará para 
a verdade plena”a verdade plena”

‘O que é que Deus quer de mim?’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

A «verdade plena» é a meta do nosso 
itinerário humano e espiritual. Temos 
vindo a assinalar a importância do 
Espírito Santo, na descoberta da nossa 
missão neste mundo. Ele é o único 
capaz de nos guiar na busca do nosso 
propósito, na resposta à questão 
central desta ‘série’. A psiquiatra 
Marian Rojas Estapé (em «Como 
fazer para acontecerem coisas 
boas») escreve que é necessário 
que cada um de nós se conheça, se 
compreenda e se aceite. Para chegar 
à felicidade, ou seja, à descoberta 
da nossa missão, temos de conjugar 
estes verbos: conhecer-me, 
compreender-me, aceitar-me.



— PLANO PASTORAL 2020>2023 — CARIDADE – UMA IGREJA SAMARITANA E SINODAL 

TOME NOTA  
13 a 19 de junho
 

14 | TERÇA-FEIRA  
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
  19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 
  21h00 – Assembleia sinodal Arquidiocesana, Braga 
 

15 | QUARTA-FEIRA  
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
  09h30 – 10h30 – Confissões, Matriz Antiga 
  19h15 – Eucaristia Vespertina da Solenidade do Corpo de 

Deus, Matriz Nova 
 

16 | SOLENIDADE DO CORPO DE DEUS  
   08h30 / 11h15 – Eucaristia de Páscoa, Matriz Nova  
  17h30 – Vésperas ao Santíssimo Sacramento - Procissão 

Eucarística, Matriz Nova 
 

17 | SEXTA-FEIRA  
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
  19h15 – Eucaristia, Matriz Nova  
 

18 | SÁBADO  
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
  09h30 – 10h30 – Confissões, Matriz Antiga 
  11h00 – Batismo do Tomás, Matriz Antiga 
  16h00 – Batismo da Maria Clara, Matriz Antiga 
  18h00 – Eucaristia, Matriz Nova  

 

19 | XII DOMINGO TEMPO COMUM  
   08h30 / 11h15 / 19h15 – Eucaristia, Matriz Nova  
 
ASSEMBLEIA SINODAL ARQUIDIOCESANA: dia 14, às 21h, 
realiza-se no Auditório Vita, em Braga, uma Assembleia 
Diocesana. A entrada é livre e todos estão convidados a 
participar, particularmente os párocos, os moderadores 
paroquiais e todos aqueles que estiveram mais diretamente 
implicados no processo sinodal nas diferentes comunidades 
e sectores de pastoral. A Assembleia será́ aberta pelo Sr. 
Arcebispo Primaz, D. José́ Cordeiro, e, após a sua palavra, os 
participantes poderão partilhar opiniões e experiências sobre 
o processo sinodal e sobre a síntese preparada e entretanto 
divulgada pela Equipa Diocesana. 
 

 

CAPELINHAS DA SAGRADA FAMÍLIA: estas capelinhas vão 
retomar a visita mensal a todas as famílias. Elas têm um 
papel muito importante na dinâmica pastoral paroquial. Elas 
são um sinal da presença de Deus, que visita o seu povo, e 

lhes oferece o modelo da sagrada família, para que cada 
família se sinta acompanhada e amada por Deus. A visita 
domiciliária tem por fim levar às famílias a piedade, a oração, 
a reforma dos costumes, procurando promover a paz e a 
união entre todos os membros da família. Estas capelas são 
também um poderoso estímulo de comunhão paroquial, pois, 
estabelece um laço de comunicação fecundo entre pastor e 
ovelhas E fomenta a piedade entre as famílias. COMO POSSO 
RECEBER EM CASA A CAPELINHA? Quem desejar receber 
esta capelinha da Sagrada Família pode falar com a dona 
Alice Alves (918294181), coordenadora deste serviço.   
 

ANTONINAS EU SOU MATRIZ: voltaram as Festas Antoninas e 
com elas a possibilidade do arraial das Antoninas EU SOU 
MATRIZ. Visitemos o nosso espaço na Praça D. Maria II, no 
parque de estacionamento nascente. A vossa presença é um 
estímulo para quem está lá ao serviço do bem da 
comunidade. Desde já o nosso obrigado por tanto empenho. 
Bem hajam. Onde todos ajudam nada custa! 
 

NOITE DE LOUVOR ALPHA - CHAMA: no dia 22 de junho, às 
21h15, na Matriz Nova, o Alpha convida todos a participar num 
momento de louvor. Todos os que fizeram o Alpha e todos os 
membros da comunidade estão convocados para esta noite 
de oração e de encontro comunitário à volta do Senhor Jesus, 
movidos pelo Espírito Santo. 
 

ENCONTRO DE CATEQUISTAS: no dia 26 de junho haverá 
encontro para todos os catequista, com o objectivo de avaliar 
o ano que terminou e projetar o novo ano catequético.  
 

CATEQUESE – RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA: pede-se aos pais 
que renovem as matrículas no cartório paroquial ou através 
dos meios digitais do site da paróquia (www.diocese-
braga.pt/stoadriaovnf). Se tiverem dificuldades devem falar 
com os respectivos catequistas dos seus filhos.  
 

MATRÍCULA PARA O PRIMEIRO ANO DE CATEQUESE: 
inscrições no primeiro ano no cartório paroquial ou através 
do site da paróquia (www.diocese-braga.pt/stoadriaovnf). 
Contudo, a 15 de setembro, haverá um encontro para todos 
os pais que matricularam ou pretendem matricular os seus 
filhos na catequese. Passem a informação. Obrigado. 
 

MATRÍCULAS EM EMRC: que os pais matriculem os seus 
filhos na aula de Educação Moral Religiosa Católica. Não 
sendo catequese, é um complemento de formação nos 
valores legítimos da fé cristã. 

PROCISSÃO EUCARÍSITICA - SOLENIDADE DO CORPO DE DEUS: dia 16, o Arciprestado realiza a procissão do “Corpo De Deus” com todas as paróquias. A celebração inicia às 17h30, na Matriz Nova, com a oração de Vésperas solenes ao Santíssimo Sacramento. Depois, inicia-se a procissão eucarística pelas ruas da cidade (Igreja Matriz, Rua Manuel Pinto Sousa, Rua Adriano Pinto Basto, Praça 9 de Abril). Apelamos à ornamentação das casas com as colchas ou outras manifestações de beleza, nas ruas por onde passa a Procissão do Corpo de Deus. Será um sinal visível de que estamos em festa e manifestamos alegria por isso. É Deus que passa!  

CORPO DE DEUS: no dia 16, às 8h30 e às 11h15, 
celebraremos a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Neste dia a Igreja pede aos 
cristãos que tenham um momento de adoração diante do 
Santíssimo Sacramento. O Arciprestado proporciona esse 
momento de adoração seguido de procissão Eucarística. 
A adoração será na Matriz Nova, a partir das 17h30, 
seguindo-se a procissão até à Matriz Antiga. Participemos 
em família. 


