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DOMINGO 

1Samuel 3, 3b-10.19
Salmo 39 (40)

1Coríntios 6, 13c-15a.17-20
João 1, 35-42

PERGUNTA 
DA SEMANA

Numa provação, 
quem é a 

primeira pessoa 
que procuras?

O discipulado nasce de um encontro! 
«Que procurais?». A missão do Mestre 
desperta a vocação dos (futuros) 
discípulos. «Eles foram ver onde 
morava e ficaram com Ele nesse 
dia». Deus conta com a colaboração 
humana para realizar os seus planos. 
Convoca e espera, com paciência, 
a generosidade da resposta: «Falai, 
Senhor, que o vosso servo escuta». 
Deus toma a iniciativa, aproxima-
se, chama pelo nome, insiste uma 
e outra vez, sem desanimar. Mas o 
consentimento é essencial, porque
precisa de ser livre e assumida: 
«Assim o quero, ó meu Deus, a vossa 
lei está no meu coração». Esta íntima 
relação é sustentada e fortalecida 
pela presença ativa do Espírito 
Santo: «Aquele que se une ao Senhor 
constitui com Ele um só Espírito».

«Que procurais?». Há perguntas 
que podem mudar a vida! Uma 
delas é a que Jesus Cristo dirigiu 
aos amigos de João Batista. São as 
primeiras palavras que o evangelista 
coloca na boca do Mestre. A mesma 
interpelação dirige-se a mim e a ti. Na 
normalidade da vida, Jesus Cristo vem 
ao nosso encontro e pergunta: «Que 
procurais?». De facto, é nos caminhos 
da existência quotidiana que o Mestre 
vem ao nosso encontro! «É Jesus que 
toma a iniciativa. Quando tratamos 
algo com Ele a pergunta é sempre 
invertida: de interrogantes tornamo-
nos interrogados, de ‘procuradores’ 
passamos a ‘procurados’» (João 
Paulo II). Aqueles aprendizes de 
discípulos, «ficaram com Ele nesse 
dia». Qual é a tua decisão?

“Que 
procurais?”

‘Aprendizes do caminho’ 
em laboratoriodafe.pt

Ficar com 
o Mestre
Jesus Cristo chama a iniciar um 
novo relacionamento: o discipulado. 
A história dos primeiros discípulos é, 
afinal, a nossa história. Pensa na tua 
história de cristão, no modo como te 
tens relacionado com Jesus Cristo. 
Seja qual for o teu percurso, permite 
hoje que se torne numa história de 
encontro capaz de deixar uma marca 
no teu coração, capaz de mudar a 
tua vida. No momento certo, lhe dirás: 
«Mestre, onde moras?», ou seja, «Quero 
ficar contigo».



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

TOME NOTA  

18 a 24 de janeiro
 

19 | 21 | TERÇA-FEIRA |  QUINTA-FEIRA 
19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

20 | 22 | QUARTA-FEIRA / SEXTA-FEIRA 
09h00 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

20 | QUARTA-FEIRA  
09h45 – 11h -  Confissões, Matriz Antiga 

 

23 | SÁBADO – Missa vespertina 
09h45 – 11h -  Confissões, Matriz Antiga 
18h00 – Eucaristia, Matriz Nova  
 

24 | DOMINGO – III DOMINGO TEMPO COMUM ANO B  
08h30 / 11h15 / 19h15 – Eucaristia, Matriz Nova  

 
ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS: de 18 a 25, todos os 
cristãos estão convocados para rezar pela unidade entre 
cristãos ortodoxos, protestantes, católicos... O tema da 
Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos de 2021 
inspira-se no texto bíblico: “Permanecei no meu amor e 
produzireis muitos frutos”. (cf. João 15,1 -17). 
 

ENCONTRO ARCIPRESTAL DE CATEQUISTAS: dia 30, sábado, às 
14h30, online, as catequistas estão todas convidadas a 
participar neste momento de formação, partilha e oração, 
que congrega todos os catequistas do Arciprestado.  
 

XVI JORNADA DA FAMÍLIA: a família é uma preocupação 
pastoral  da Igreja. Por isso, temos investido nas jornadas da 
família, procurando trazer à comunidade temas e pessoas 
que nos ajudem a pensar como podemos agir pastoralmente 
junto das famílias. Este ano, apesar da pandemia, não 
deixaremos de fazer a nossa jornada. Contudo, será feita em 
moldes diferentes. Utilizaremos os meios digitais que 
dispomos e faremos quatro encontros, um em cada sexta 
feira do mês de Fevereiro, às 21h15, através do nosso 
facebook e do Youtube. Terá como tema geral: “Família –
laboratório da caridade”. Este tema geral é depois subdividido 
em temas mais específicos: 1. Trabalho e lazer (dia 5 de 
Fevereiro) com a Dra. Fátima Amorim; 2. Igreja Doméstica (dia 12 
de Fevereiro) com o Dr Juan Ambrósio; 3. Amor e Divórcio (dia 19 
de Fevereiro) com o Sr D. Nuno Almeida, Bispo Auxiliar de Braga;  
4. Caridade conjugal (dia 26 de Fevereiro) com o casal Pedro e 
Catarina Portela. Marque já estes dias para participar. 
 

DESAFIO ÀS FAMÍLIAS – DE QUE COR SÃO OS SORRISOS DA 
TUA FAMÍLIA?: dizemos por estes dias que não há motivos 
para sorrir! A pandemia trouxe-nos este inverno de afectos e 
ternuras! Estamos confinados e distanciados. A máscara 
protege do covid_19 mas impede-nos de expressar as nossas 
emoções. Sentimos que não nos podemos deixar dominar 
por este inverno. Vamos adotar uma postura positiva e 
desafiadora. Criadora de novos hábitos, estilos e posturas, 
para uma vida familiar mais saudável. Vamos semear e 
recolher sorrisos. Sorrir faz bem! Acreditamos que os 
sorrisos brotam da caridade de uns para com os outros. Por 

isso, famílias, criem histórias de sorrisos. Desenhem, pintem, 
fotografem, façam vídeos..., escrevam músicas divertidas, 
poemas, textos... mas sobretudo sorriam e façam sorrir! 
Depois, se assim o entenderem e derem a devida 
autorização, enviem os vossos trabalhos para os publicarmos 
nos nosso site (www.diocese-braga.pt/stoadriaovnf/). Este 
desafio é feito a propósito da XVI Jornada da Família. Podem 
desenvolvê-lo e enviar os resultados da vossa criatividade 
durante e até ao fim do mês de fevereiro. Enviem os 
trabalhos para: comunidadestoadriao@arquidiocese-braga.pt 
 

 

 

 OBRIGADO: pela vossa generosidade, sentido de comunidade 
e de corresponsabilidade para com a paróquia.  

1) Resultados Globais 2020 

Receita  160.986,15 € 

Despesa  208.084,96 € 

Saldo Transitado de 2019 (4) 102.653,23 € 

Saldo Final a Transitar para 2021  55.554,42 € 
 

2) Investimentos Realizados - Matriz Antiga 

Capital Inicial Contratado ao Banco 345.000,00 € 

Capital em Dívida a 31-12-2020 188.500,00 € 
 

3) Investimentos Previstos ou em Curso 
Recuperação Matriz Nova 92.000,00 € 

Restauro Retábulo Capela Sto. Adrião 4.000,00 € 

Centro Pastoral Paroquial .... 
 

4) Efeitos da Pandemia: Principais Rúbricas de Receitas 
 2019 2020 Diferença 
Do culto 63.877,26€ 39.229,92€ -24.647,34€ 
Angariação de 
fundos 

31.271,88€ 10.323,67€ -20.948,21€ 

Oferta 
paroquial 

24.147,00€ 20.355,00€ -3.792,00€ 

Total - 49.387,55€ 
 

Doar 
PT50 0033.0000.45333699908.05 
MBWAY (962 740 789) 

SITE DA PARÓQUIA: consulte a nossa página através de 

www.diocese-braga.pt/stoadriaovnf/. 

 

APP KYRIOS ChMS: para melhor comunicar e informar, a 

arquidiocese através do seu programa de gestão paroquial Kyrios, 

criou uma aplicação para a Paróquia comunicar eventos, noticias, 

horários da missa, contactos e Boletim Effathá. Procure a app 

KYRIOS ChMS e siga os passos para a adicionar ao seu Telemóvel.  

 

APRESENTAÇÃO DE CONTAS DA PARÓQUIA: ao iniciar o 
ano novo, apresentámo-vos as contas de 2020. Foi um 
ano atípico. Alterou rotinas, hábitos e as contas previstas, 
mas não alterou o nosso compromisso nem a nossa 
vontade de cumprirmos as nossas obrigações. ONDE 
TODOS AJUDAM NADA CUSTA! 


