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‘EXERCÍCIO’
DA SEMANA
Crescer na

Um casamento em Caná da Galileia
proporciona a terceira ‘epifania’,

depois dos Magos e do batismo no
Jordão: «Jesus deu início aos seus
milagres. Manifestou a sua glória e
os discípulos acreditaram n’Ele». Este
é o testemunho que continuamos a
cantar com entusiasmo: «Anunciai
em todos os povos as maravilhas
do Senhor». Jesus Cristo cumpre a
aliança prometida pela boca do
profeta. Trata-se de um compromisso
semelhante ao vínculo matrimonial: «o
teu Construtor te desposará; e como
a esposa é a alegria do marido, tu

comunhão,

serás a alegria do teu Deus». Alegria e

diversidade

comunidade, repleta de diversidade

acolher a

harmonia vivem-se no seio de cada
e unida pelo mesmo vínculo: «é um só
e o mesmo Espírito que faz tudo isto,
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distribuindo os dons a cada um».

“É um só e o
mesmo Espírito”
Todos somos chamados a ser

ativos na Igreja. Estamos dotados de

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

diferentes dons. Este é o grande motor
de qualquer processo sinodal. Juntos,
com as características próprias de
cada um, podemos ir mais longe.
Caminhamos juntos para crescer
na comunhão e na missão que nos

Crescer
na comunhão
A unidade acontece através da

é confiada por Deus. Precisamos

harmonia de todas as cores. A

de vencer a tentação do conflito e

diversidade de opiniões não é

da divisão. As sementes da divisão

ameaça, é dádiva para a melhoria de

não dão frutos. É inútil tentar impor

todos, para o bem comum. Não pode

as ideias, através da pressão. É inútil

ser motivo para desconfiança, para

tentar desacreditar quem sente as

exibição ou benefício pessoal, mas

coisas de modo diferente de nós. O

para dinamizar a comunidade. Este

respeito pela diversidade faz nascer e

é o ‘sonho’ de Deus ao dar o Espírito:

crescer a comunhão. Permitamo-nos

uma Igreja, uma paróquia, que se abre

ser conduzidos pelo único e mesmo

à criatividade gerada pelo Espírito

Espírito que em todos habita e em

Santo para que todos, caminhando

todos faz despertar os seus dons.

juntos, cresçam em comunhão.
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LITURGIA

17 — S. Antão, abade [MO]
20 — S. Fabião, papa e mártir [MF]; S.
Sebastião, mártir [MF]
21 — S. Inês, virgem e mártir [MO]
22 — S. Vicente, diácono e mártir [MF]
23 — III Domingo do Tempo Comum

PENSAMENTO DA SEMANA

‘‘

OITAVÁRIO DE ORAÇÃO PELA
UNIDADE DOS CRISTÃOS: 18 A 25 DE
JANEIRO

‘Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos
Adorá-Lo’ (Mt 2, 2) é o tema para o ano
de 2022, que foi preparado pelo Conselho
de Igrejas do Médio Oriente. Este ano a
celebração ecuménica é na Basílica dos
Congregados, no dia 18 de Janeiro, terçafeira, às 21h. O momento de oração conta
com as presenças de D. Sifredo, bispo da
Igreja Metodista, D. Jorge Pina Cabral da
Igreja Lusitana (Comunhão Anglicana), e de
D. Jorge Ortiga, Administrador Apostólico.

REUNIÃO SINODAL

O Papa Francisco foi o primeiro grande
líder a falar das questões do ambiente,
muito antes da Greta Thunberg. A Greta
é uma “estrela”, mas a encíclica Laudato
Si’ precede tudo isso. Há aqui um sentido
de urgência e de autenticidade que nos
interpela a todos, há uma autenticidade
naquilo que o Papa diz e faz, como se
comporta… o Papa Francisco (...) é uma
personalidade autêntica, que nos toca
pelo realismo, pela convicção e pela
coerência das suas posições.
(Isabel Capeloa Gil)

AGORA PODE FAZER
O SEU DONATIVO POR
MBWAY
Já pode fazer o seu donativo à Basílica
dos Congregados a partir da aplicação
MBWAY. O número de telemóvel é o
910 896 822.

964 243 549

pauloterroso@arquidiocese-braga.pt

Dia 22 de janeiro, sábado, temos a terceira
reunião. O encontro tem lugar no salão da
Basílica, com início às 15h15 e termina pelas
16h30.

ESCOLA DE FAMÍLIAS ABORDA A
INFIDELIDADE NO CASAL

A Escola de Famílias vai ao Centro
Paroquial de Pereira, em Barcelos, no dia 29
de Janeiro, para debater a infidelidade nas
relações dos casais na terceira sessão da
edição do ano pastoral de 2021/22.
A sessão tem como convidados Juliana
e Gonçalo Carvalho, um casal que vai
partilhar o caminho percorrido enquanto
família – particularmente com Gonçalo,
militar, fora do país em missão em locais
de conflito.
Haverá um testemunho escrito e anónimo
de um casal, onde é partilhado um
caminho de reencontro. Para além de
decorrer presencialmente, a sessão
será também transmitida através das
plataformas digitais da Arquidiocese de
Braga.

@paulo_terroso

www.igrejamedia.com

