
V Domingo do Tempo Comum, Vós sois a luz do mundo 

Palavra de Deus:  
1ª leitura {Is 58, 7-10} 
2ª leitura {1 Cor 2, 1-5} 
Evangelho {Mt 5, 13-16} 

  

 Programa Pastoral 2019 - 2020 
Levantar-se e semear esperança: “transbordeis de esperança pela força do Espírito Santo” (Romanos 15,13) 

 

 

 

 

Avisos 
 

1| Dia 11 de Fevereiro, terça-feira, 
assinalamos o Dia Mundial do 
Doente.  O Papa Francisco na 
mensagem para Dia Mundial do 
Doente de 2020 reforça  a sua 
oposição a projetos de legalização 
da eutanásia. 
Dirigindo-se aos profissionais de 
saúde, Francisco pede que a sua ação 
procure “constantemente a 
dignidade e a vida da pessoa, sem 
qualquer cedência a atos de natureza 
eutanásica, de suicídio assistido ou 
supressão da vida, nem sequer se for 
irreversível o estado da doença”.  
2| Decorre no próximo dia 16 de 
Fevereiro, às 15h30, no Centro 
Pastoral da Arquidiocese, a terceira 
sessão da Escola de Famílias. O 
desafio deste encontro centra-se no 
tema “E agora «nós»: Viver com os 
defeitos do outro”. Os convidados 
da sessão são Marta Panão e Miguel 
Panão, o casal responsável em 
Portugal de Famílias Novas do 
Movimento dos Focolares.  
A iniciativa conta com serviço de 
babysitting. 
 
  

Horários 
EUCARISTIA: IGREJA | Segunda a sexta: 18h30 | Sábado: 18h30  

Domingos: 09h30 e 11h00 

CAPELA DO ESPÍRITO SANTO | Domingos: 8h00 

CATEQUESE | Sábados: 17h00 

HORÁRIO DO CARTÓRIO | Terças e quintas: 17h00 às 18h20 

CONFISSÕES | Nos horários de atendimentos e nos momentos celebrativos + 

fortes 

VISITAS AOS DOENTES | Aos domingos pelos ministros extraordinários da 

comunhão e sempre que for necessário pelo pároco 

ORAÇÃO DO ROSÁRIO | Segunda a Sexta às 18H00 

 
CONTATOS 

Geral | 253681766    
Padre Simon| 924439214 
EMAIL:   
padresimon@arquidiocese-braga.pt 
okeyayogu@gmail.com 

Página web: 
http://arquidiocese-braga.pt/paroquianogueira/ 

 

Audiência Geral do Papa Francisco 05 de fevereiro 2020 

A primeira Bem-aventurança ensina: “bem-aventurados os 
pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus”. Aqui não 
se trata simplesmente de uma pobreza material, mas de ser 
pobres em espírito, ou seja, sentimo-nos pobres no íntimo do 
próprio ser. Na prática, significa reconhecer que não somos 
autossuficientes, não somos senhores da nossa existência. 
Consequentemente, ser pobre em espírito significa também 
rejeitar a tentação do orgulho, sabendo reconhecer os nossos 
erros e pedir perdão a Deus – que nunca se cansa de nos 
perdoar –, vencendo assim a tentação, que tanta angústia nos 
causa, de viver escravizados pela preocupação com a nossa 
imagem, com a opinião alheia. Em suma, o Reino dos Céus é 
dos pobres em espírito, porque eles são capazes de amar o 
verdadeiro bem mais que a si mesmos, confiando em Cristo, o 
Rei dos reis, que deu sua vida pelos homens.  

Com sentimentos de gratidão e estima, saúdo todos os 
peregrinos de língua portuguesa, invocando sobre os vossos 
passos a alegria do encontro com Jesus: ide até Ele, que 
sempre vos espera com os braços abertos para vos acolher e 
perdoar, e assim encontrareis a vida bela e feliz. Desça sobre 
vós e vossas famílias a Bênção de Deus. 

  

 10 | S. Escolástica [M] 
11 | Nossa Senhora de Lurdes [MF] 
14 | S. Cirilo e Metódio [Festa]  
 
  

 

 


