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‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Praticar o 
diálogo humilde 

e corajoso

Deus ama-nos. E sempre quis precisar 
dos seres humanos para revelar as 
maravilhas da sua bondade. Escolheu 
profetas para falar em seu nome. 
Entre eles, Jeremias, escolhido antes 
do nascimento para ser porta-voz de 
Deus. Sozinho não seria capaz; mas 
Deus diz-lhe: «Eu estou contigo para 
te salvar». Ao assumir a missão corre 
o risco da hostilidade, que foi sofrida 
pelo Messias: «expulsaram Jesus da 
cidade e levaram-n’O até ao cimo da 
colina sobre a qual a cidade estava 
edificada, a fim de O precipitarem 
dali abaixo». A palavra nem sempre 
é aceite, mesmo quando é dita com 
amor: «a maior de todas é a caridade». 
Apesar das dificuldades, o cristão 
segue o compromisso: «a minha boca 
proclamará a vossa justiça, dia após 
dia a vossa infinita salvação».

A caminhada sinodal passa por 
dedicar tempo ao diálogo humilde 
e corajoso: humildade para escutar 
e coragem para falar. Todos têm o 
direito de ser ouvidos. Todos têm o 
direito de falar. E assim crescemos 
na caridade. Tudo é bem feito, se 
cada atitude estiver envolvida pela 
caridade. Não se trata de entrar em 
debate para convencer os outros. 
Trata-se, antes, de acolher o que os 
outros dizem, como um modo através 
do qual o Espírito Santo pode falar em 
prol da comunhão. Só assim o diálogo 
é capaz de levar à disponibilidade 
para alterar as opiniões, com base no 
que escutamos dos outros. Aceitamos 
deixar a zona de conforto, o ‘fez-
se sempre assim’, para abraçar a 
conversão e a mudança.

“A maior de todas “A maior de todas 
é a caridade”é a caridade”

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

Diálogo humilde 
e corajoso
Uma maneira de discernir a ação 
do Espírito Santo na comunidade é 
precisamente através do fulgor da 
caridade. Com o Papa Francisco, 
queremos afirmar que, assim como 
«sem o Espírito, não haverá Sínodo», 
também sem a caridade, não haverá 
Sínodo. Posso ter boas ideias, posso 
escutar todas as sensibilidades 
eclesiais e sociais, até posso 
delinear planos assertivos, posso 
responder a todas as questões com 
sabedoria, «se não tiver caridade, de 
nada me aproveita».
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Terça, 1 / Fevereiro >  19h / MosTeiro 

Quarta, 2 / Fevereiro > 19h / P. da Graça
- coM a bênção das velas -

Ac. de Graças ao Bom Pastor e à Sagrada 
Familia de Nazaré m.c. devoto; Carolina 
de Sousa m.c. família; Amélia Silva 
Correia e marido m.c. filho; Narciso 
Gonçalves Coelho m.c. esposa e filhos; 
António Soares Araújo m.c. esposa

QuarTa, 2 / Fevereiro >  20h / MosTeiro

QuinTa, 3 / Fevereiro >  19h / cap.sra do Ó

Sexta, 4 / Fevereiro > 19h / P. da Graça
Inês Cunha Costa m.c. filho Joaquim; 

Teresa Barbosa Marques e irmão João 
m.c. Manuel; Rosa Ferreira da Mota 
m.c. os reformados de Padim da Graça

sÁbado, 5 / Fevereiro > 19h / cap.sra do Ó

V DOMINGO COMUM
doMiNGo, 6 / Fevereiro > 9h / P. da Graça
Feliciano da Costa Fernandes e esposa 

m.c. filha Sandra e filho Feliciano; 
Olímpia Andresa, marido, filho e neto 
m.c. nora Conceção; Irmãos vivos e 
falecidos da Associação de Nossa Srª 
da Cabeça; Maria Madalena da Silva 
Beato m.c. filhos; José Carlos Araújo 
e esposa m.c. filhos; Joaquim Gomes 
da Silva e esposa m.c. filha; Teresa da 
Silva Correia, marido e filhos m.c. 
família; Francisco Silva m.c. família 
Soares; Custódia Alves Dias m.c. 
família; Irineu Gomes da Silva e 
Albertina Gomes da Silva m.c. filhos

doMinGo, 6 / Fevereiro > 10h30 / MosTeiro

doMiNGo, 6/Fevereiro > 10h30/CaP. Sra Graça
- MeMÓria da bênção do pão -

Mas seM a bênção coleTiva

Eucaristia pelo Povo

CALENDÁRIO LITÚRGICO
31 | S. João Bosco, presbítero [MO]
2 | Festa da Apresentação do Senhor
3 | S. Brás, bispo e mártir ; S. Anscário, bispo
4 | S. João de Brito, presbítero e mártir 
5 | V Domingo do Tempo Comum

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
para reZar anTes da reFeição eM FaMÍlia

Tudo o que fazemos ou é obra do amor 
ou não é nada. Ou é o amor de Deus a 
mover-nos, a comover-nos, a impelir-
nos a anunciar o Evangelho e a fazer 
o bem, ou então tudo é oco, vazio, 
vaidade. Deixemos que a palavra de 
Deus e o seu amor se apoderem de nós.

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

oração:
Senhor Jesus: 
 a Tua presença congrega-nos,
 a Tua Palavra alimenta-nos.
Não permitas que Te expulsemos 
 da nossa casa e da nossa vida.
Que esta família seja o lugar,
 onde qualquer pessoa,
 que consegue algo de bom na vida, 
 sabe que todos 
 se vão congratular com ela,
 na alegria do amor, que não é invejoso 
 mas rejubila com o bem e a verdade. 
Ámen.

SÍNODO
[caminhar juntos]

- onde hÁ aMor nasceM GesTos -
Nesta semana, iluminados pelo hino 

à Caridade de São Paulo, desafiamos 
à concretização de um gesto de 
caridade concreto que se relacione 
com o acolhimento. Por exemplo, 
acolher alguém que discorda de 
nós, ou acolher (conhecer, procurar 
compreender) algum grupo ou 
movimento da comunidade de quem 
possamos não ter a melhor impressão.

PENSAMENTO DA SEMANA
“A comunhão não é o resultado de es-

tratégias e programas, mas edifica-se 
na escuta mútua entre irmãos e irmãs. 
Como num coro, a unidade requer, não 
a uniformidade, a monotonia, mas a 
pluralidade e variedade das vozes, a 
polifonia. Ao mesmo tempo, cada voz 
do coro canta escutando as outras vo-
zes na sua relação com a harmonia do 
conjunto. Esta harmonia é concebida 
pelo compositor, mas a sua realização 
depende da sinfonia de todas e cada 
uma das vozes.”       [Papa Francisco]

LeitoreS
dia 6 / Fevereiro [iGreja]

Introdução - Eduarda
1ª Leitura - Glorinha
2ª Leitura - Constantino
Or. Universal - Sameiro Coelho

dia 6 / Fevereiro [capela]
Leitores - a definir

FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR
No próximo dia 2 de Fevereiro cele-

bramos o dia litúrgico da Festa da 
Apresentação do Senhor que, tradi-
cionalmente, também é conhecida 
por Festa da Luz ou da Senhora das 
Candeias. 

Como era habitual, este ano voltaremos 
a fazer a benção das velas. Contudo, 
com a prudência necessária e seguin-
do as indicações da DGS. Tal como 
em anos anteriores, temos velas e tu-
lipas (copos de proteção) à venda para 
quem quiser. 

No dia litúrgico da Festa da “Apresen-
tação do Senhor” celebra-se tambem 
o “Dia da Vida Consagrada”. 

DIA MUNDIAL DOS DOENTES DE LEPRA 
- 30 de janeiro 2022

A APARF - Associação Portuguesa 
Amigos de Raoul Follereau - apoia a 
prevenção e cura da lepra em vários 
países do mundo, e outros projetos na 
área da saúde, como o projeto de apoio 
ao aleitamento materno, na Paróquia 
de Ocua, na Diocese de Pemba, Mo-
çambique, no âmbito da cooperação 
missionária entre a Arquidiocese de 
Braga e a Diocese de Pemba. O pro-
jeto de apoio ao aleitamento materno 
é apoiado pela APARF desde 2017, 
com um financiamento que começou 
por ser de 3000€, sendo atualmente 
de mais de 7000€. Todos os anos apa-
recem mais de 200 mil novos casos. A 
lepra tem cura e a tendência nas últi-
mas décadas, felizmente, é de redução 
do número de doentes.

Com a dificuldade enorme em fazer 
Campanha de rua no ano de 2021 e 
também neste ano de 2022, a APARF 
solicita a colaboração de todos na 
angariação de fundos. Ao apoiar a 
APARF está também a apoiar a Pa-
róquia de Ocua!

A viagem da fé só encontra ímpeto e cumprimento na 
presença de Deus.

Só se recuperarmos o gosto da adoração é que se renova 
o desejo.

O desejo leva-te à adoração e a adoração renova em ti o 
desejo.

http://www.arquidiocese-braga.pt/noticia/1/25454
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