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O primeiro dia de cada 
ano civil abre com a visita 

abençoada de Deus. O 
nascimento do Emanuel é 
a bênção das bênçãos, que 
a todos alcança e a todos 

compromete no plano 
salvador. Celebremos 

o nome de Jesus!

”
A BÊNÇÃO DE DEUS
Festejar o Ano Novo é uma bênção 
do Emanuel. É o primado da graça 
que lembramos no primeiro episó-
dio, uma das prioridades assinala-
das na Carta Apostólica no termo do 
Grande Jubileu do Ano 2000: é uma 
bênção que brota do coração divino 
para nos cumular com o seu amor. 
Cultivemos aquela disposição inte-
rior, escreveram os nossos bispos na 
Mensagem para o tempo de Adven-
to e Natal, que «revela a confiança 
fundamental na bênção de Deus, o 
Deus amigo das pessoas, que nos 
dirige o seu olhar amoroso e gracio-
so, que dá sustento e alento à nossa 
vida. […] A visita de Deus é a bênção 
que somos chamados a acolher, tor-
nando-nos anfitriões da sua presen-
ça, da sua graça, da salvação que 
nos oferece em Jesus Cristo».

Festejar o Ano Novo há de ser 
motivo para, à maneira dos pasto-
res, que glorificavam e louvavam a 
Deus, expressarmos a mais profun-
da gratidão e entoarmos o mais 
demorado louvor ao Deus que está 
connosco e nos abençoa.
O evangelho conclui: «foi chamado 
com o nome Jesus, o que fora dado 
pelo anjo antes de ter sido concebi-
do no ventre materno».
Na tradição bíblica, o nome é mais 
do que uma escolha dos pais (ou 
dos padrinhos), antes indica a 
missão da pessoa. Neste caso, Deus 
comunica qual é a missão deste Me-
nino: Jesus significa «Yahvé é o Sal-
vador». O nome define a sua missão: 
salvar o povo dos seus pecados.
Jesus Cristo, ao longo de todo o 
evangelho, do nascimento na gruta 
de Belém à ressurreição na gru-
ta de Jerusalém, mostra que veio 
para salvar o povo de todos os seus 
pecados. Mais ainda: continua a vir 
agora, a estar connosco, para nos 
abençoar com o mesmo amor que a 
todos salva de todos os pecados.
Qualquer relação de amor que 
seja autêntica, apoia-se no conhe-
cimento do nome do outro. Neste 
caso, esse Outro, de quem ficamos 
a conhecer o nome, ou seja, a sua 
missão, está connosco todos os dias, 
para nos salvar, para crescermos e 
amadurecermos numa íntima rela-
ção de amor.

   Foi Foi 
chamado chamado 
com o nome com o nome 
Jesus”Jesus”
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2 | Santos Basílio Magno e Gregório de 
Nazianzo, bispos e doutores da Igreja [MO],
3 | Santíssimo Nome de Jesus [MF],  
7 | S. Raimundo de Penaforte, presbítero [MF],
8 | Epifania do Senhor [SOLENIDADE].

LITURGIA

SOLENIDADE DE SANTA MARIA, MÃE DE DEUS - A

CAPELANIA DOS CONGREGADOS  ANO 12
Nº 1 

‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

”É juntos, na fraternidade e 
solidariedade, que construímos a paz, 
garantimos a justiça, superamos os 
acontecimentos mais dolorosos.”
(Papa Francisco)

EUCARISTIAS NA VÉSPERA E DIA DE ANO NOVO
31 dez - 10h30, 12h00 e 17h00.

1 jan - 10h30 e 12h00.

APOIE A EQUIPA 
SÓCIO-CARITATIVA 
DOS CONGREGADOS

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). 
IBAN PT50 0035 0171 00002883 032 89

RÉVEILLON DA PAZ 
PASSAGEM DE ANO EM ADORAÇÃO
Na passagem do 31 de Dezembro de 2022 
para o 1 de Janeiro de 2023, das 22h30 00h30, 
os Congregados e a Comunidade Shalom 
residente em Braga têm uma proposta para 
si: inaugurar o Ano Novo a cantar e a rezar. 
ORéveillon da Paz, evento anualmente 
promovido pela Comunidade Católica 
Shalom, que tem a proposta de um ano novo 
diferente, vai levar esperança e amor aos 
corações.

Dezembro
31

REUNIÃO SINODAL: 
ETAPA CONTINENTAL
O Sínodo 2021-2024 - «Por uma Igreja 
Sinodal» - entrou numa nova fase: a Etapa 
Continental. Esta nova etapa não é uma 
repetição da fase diocesana, marcada pela 
escuta, consulta e discernimento de todo 
o Povo Santo de Deus. Propomos que em 
grupo (ou individualmente) seja lido, em 
ambiente de oração, o Documento da Etapa 
Continental, respondendo às três questões 
que se encontram no n.º 106 do referido 
documento. No próximo sábado, das 15h às 
16h30, no salão da Basílica, reunimos para 
partilhar os frutos da nossa oração.

Janeiro
7

EXPOSIÇÃO E ADORAÇÃO 
DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Domingo, das 15h00 às 17h00. Com a oração 
do terço da Divina Misericórdia e Vésperas.

Janeiro
8


