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Ser cristão é estar disposto 
a começar, a nascer de novo, 

aberto à novidade de Deus 
Pai e da sua palavra, aberto 
à novidade de Jesus Cristo e 
do seu Evangelho, aberto à 

novidade do Espírito Santo e 
da sua presença ativa em nós 

e no mundo.

”
ANO NOVO, 
FÉ RENOVADA
Deus quer fazer história com cada 
um de nós. Confia! Não tenhas 
medo! Nesta série, somos convi-
dados a abraçar a novidade que 
Deus traz à nossa vida. Digamos-lhe 
como o salmista: Senhor, aqui estou 
para fazer a tua vontade.
A fé cristã não fica presa ao passa-
do. Não se trata de ler/escutar os 
textos bíblicos apenas para saber 
o que aconteceu, naquele tempo, 
com esta ou aquela pessoa, com um 
grupo ou um povo. A fé cristã diz 
respeito ao que está a acontecer, 
aqui e agora, contigo e comigo, com 
a nossa comunidade.
João Batista aponta para a frente, 
aponta para Jesus Cristo e para a 
novidade que veio trazer à nossa 
humanidade: «Este é o Filho de 

Deus». É a presença de Deus no 
mundo. A indicação de João Batista 
orienta o nosso olhar para Jesus 
Cristo. Hoje, João Batista diz-nos 
para fixar o nosso olhar em Jesus 
Cristo, para seguir Aquele que está 
diante de nós, que vai à nossa fren-
te, e nos quer conduzir para a vida 
plena, para a vida feliz. O primeiro 
passo é parar de olhar para o pas-
sado e começar a olhar em frente. 
Imagina-te dentro de um carro. Tens 
diante de ti um vidro e um espelho. 
Qual é o tamanho de cada um? O 
espelho retrovisor é um pequeno 
ponto na frente do carro. Ao passo 
que o vidro ocupa todo o espaço 
diante de ti. Quem fica receoso com 
o olhar fixo no espelho retrovisor, 
não consegue vislumbrar a novida-
de que aparece à sua frente. 
Nós, cristãos, não podemos cair na 
rotina, não podemos ceder à tenta-
ção da vitimização, não podemos 
cair no derrotismo, não podemos 
ceder à tentação do conformismo. 
Por isso, vamos viver este ano novo, 
com a fé renovada. 
É importante conhecer o que Deus 
fez no passado. Serve de alicerce e 
de roteiro. Agora, mais importante, 
é seguir em frente, arriscar percor-
rer o caminho que Deus tem traçado 
para cada um de nós. Hoje, o Espíri-
to Santo desce e permanece sobre 
cada um de nós, como que a dizer: 
Queres recomeçar?

   Este Este 
é o Filho é o Filho 
de Deus”de Deus”
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17 | S. Antão, abade [MO],
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CAPELANIA DOS CONGREGADOS  ANO 12
Nº 3 

‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

Nunca estamos preparados para a 
doença; e muitas vezes nem sequer 
para admitir a idade avançada. 
Tememos a vulnerabilidade, e a 
invasiva cultura do mercado impele-
nos a negá-la. Não há espaço para a 
fragilidade. (…) Por isso mesmo é tão 
importante, relativamente também à 
doença, que toda a Igreja se confronte 
com o exemplo evangélico do bom 
samaritano, para se tornar um válido 
«hospital de campanha»
(Papa Francisco)

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

OITAVÁRIO DE ORAÇÃO 
PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS
“Aprendei a fazer o bem, procurai a jusriça” 
(Is 1, 7) é o tema para o ano de 2023, que foi 
preparado por um grupo de cristãos nos 
Estados Unidos da América, convocado pelo 
conselho de Igrejas do Minnesota. Este ano a 
celebração ecuménica acontece na igreja 
Metodista em Braga, no dia 19 de Janeiro, 
quinta-feira, às 21h. O momento de oração 
conta com as presenças de D. Sifredo Teixeira, 
bispo da Igreja Metodista, D. Jorge Pina Cabral 
da Igreja Lusitana (Comunhão Anglicana), e 
de D. José Cordeiro, Arcebispo de Braga.

Janeiro
18 a 25

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. Sábado, das 15h às 16h30, 
no salão da Basílica, reunimos para partilhar 
os frutos da nossa oração.

Janeiro
21

ENCONTRO DE MINISTROS 
DA PALAVRA
Rui Santiago, sacerdote redentorista, é o 
convidado do Serviço de Ministérios Litúrgicos 
do Departamento Arquidiocesano para a 
Liturgia para orientar o IV Encontro de Ministros 
da Palavra, que acontecerá no dia 21 de 
janeiro de 2023, das 09h30 às 12h30, no Espaço 
Vita, em Braga. Este Encontro Arquidiocesano 
destina-se a leitores, salmistas e admonitores 
de assembleia, ministérios litúrgicos que vivem 
da Palavra e estão ao seu serviço.

Janeiro
21


