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1Coríntios 15, 45-49

Lucas 6, 27-38

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Amar, 
fazer o bem, 

abençoar, 
rezar

Amar, até ser capaz de incluir os 
inimigos. Amar, fazer o bem, abençoar, 
rezar: «Amai os vossos inimigos, fazei 
bem aos que vos odeiam, abençoai os 
que vos amaldiçoam, orai por aqueles 
que vos injuriam». Deus propõe esta 
via da santidade, nas várias situações 
da vida. É uma rica tradição que 
perpassa a Escritura, ainda que em 
linguagens diferentes. Entre outros, 
temos o exemplo de David em relação 
a Saul: «Deus entregou-te hoje nas 
minhas mãos e eu não quis atentar 
contra o ungido do Senhor». Estão 
ativas duas possibilidades: «assim 
como trouxemos em nós a imagem 
do homem terreno, traremos também 
em nós a imagem do homem celeste». 
Esta presença espiritual recorda que 
Deus «salva da morte a tua vida e 
coroa-te de graça e misericórdia».

Vem, Espírito Santo! Vem, Espírito que 
dá vida, confirma em nós a ‘imagem 
do homem celeste’! Vem, alento 
divino, ativa em nós a abundância 
espiritual! Vem, Espírito Santo, é de 
ti que precisamos, «da respiração 
sempre nova de Deus, que liberta de 
todo o fechamento, reanima o que 
está morto, solta as cadeias, espalha 
a alegria». Aviva em nós as palavras 
perspicazes do Padre Congar: «Não 
é preciso fazer outra Igreja; é preciso 
fazer uma Igreja diferente». Hoje, eu 
e tu, todos juntos, podemos fazer 
uma ‘Igreja diferente’. Amar, fazer o 
bem, abençoar, rezar: quatro verbos, 
também eles sinodais, que nos 
tornam capazes de fazer uma ‘Igreja 
diferente’. Abertos à novidade de Deus. 
Com coragem e criatividade.

“A imagem do “A imagem do 
homem celeste”homem celeste”

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

Uma Igreja 
diferente
Amar, fazer o bem, abençoar, rezar… 
incluindo os inimigos. A terminar 
esta ‘série’ sobre o processo 
sinodal, podemos também aplicar 
estes ensinamentos à dimensão 
comunitária. Este episódio é mesmo 
um belo resumo: começamos com 
o protagonismo do Espírito Santo, 
despertamos para a urgência de o ter 
sempre presente (homem espiritual), 
para chegar à prática da caridade e 
do amor aos inimigos, o caminho de 
perfeição pessoal e comunitário.



                           uma Igreja SInodal e SamarItana - Onde há amor, nascem gestos
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Terça, 22 / Fevereiro >  19h / MosTeiro 
Maria Fernandes Dias e marido m.c. 

filho Francisco; João Ferreira Abreu 
m.c. Confraria de Ns Sra do Ó; José 
Agostinho Fernandes m.c. Confraria 
de Ns Sra do Rosário; José Gonçalves 
Alves m.c. Confraria de Ns Sra do Ó

Quarta, 23 / Fevereiro > 19h / P. da Graça

QuinTa, 24 / Fevereiro >  19h / Cap.sra do Ó
Armindo Ferreira Ribeiro m.c. família; 

Manuel Duarte Gomes, cunhado, pais 
e sogros m.c. esposa e filhos; Armindo 
Ferreira Ribeiro m.c. Confraria de Ns 
Sra do Ó; Brás Faria Macedo m.c. 
Confraria de Ns Sra do Ó

Sexta, 25 / Fevereiro > 19h / P. da Graça

SÁBado, 26/Fevereiro > 18h/CaP.Sra da Graça

sÁBado, 26/Fevereiro > 19h/Cap.sra do Ó
Francisco Pessoa Veiga, esposa e filho 

m.c. filho Francisco; Anabela Lima 
Machado e pais m.c. irmão Francisco; 
João Soares Pimentel m.c. filha; 
Cândida Fernandes Nogueira, marido 
e filho m.c. família; Deolinda Lomba e 
marido m.c. filhos; António Gonçalves 
Araújo e esposa m.c. filhos

VIII DOMINGO COMUM
doMiNGo, 27 / Fevereiro > 9h / P. da Graça

doMinGo, 27/Fevereiro > 10h30/MosTeiro
Maria Alzira Dias Beato e Domingos 

Nogueira Borges m.c. filhos; Maria 
Magalhães Ferreira, marido e filha 
Lurdes m.c. filha Maria do Carmo; 
António Ferreira Mendes mc. filhos e 
netos; José Alberto Fernandes Cunha 
e Silva m.c. esposa e filhos; António 
Dias Correia e Rosa Ferreira da Mota 
m.c. filhas; Florindo Castro Nogueira, 
filha e sogra m.c. família

LeiTores
dia 26 / Fevereiro [CaPela]

Leitores - a definir
dia 27 / Fevereiro [MoSteiro]

Introdução - Luísa
1ª Leitura -  Luciana
2ª Leitura - Sérgio
Or. Universal - Gilberto

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
Para reZar aNteS da reFeiçÃo eM FaMÍlia

Amai os vossos inimigos! 
É bem alta a medida da vida cristã, 

que todo o discípulo é chamado a 
viver. Amar, não só quem é diferente, 
mas também quem nos ofende ou é 
contra nós. Perante a loucura deste 
amor sem medida, deste perdão 
gratuito, desta dádiva sem esperar 
recompensa, sentimo-nos pequeninos 
e suplicamos a Jesus Cristo que nos dê 
o que nos pede. Na medida em que nos 
deixarmos amar por Jesus Cristo é que 
poderemos amar como ele.

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

oraçÃo:
Guia: 
Senhor, 
Tu és o Deus do amor sem medida,
 da misericórdia sem fim,
 e do perdão sem conta.
Dá-nos, Senhor, em cada dia,
 o pão, o amor e o perdão.
Não permitas que o rancor
 faça ninho no nosso coração.
Senta-nos à mesa do diálogo.
Faz desta casa um espaço acolhedor,
 para quem se feriu ou nos magoou
 e precisa do nosso perdão
 para se erguer e levantar do chão.
Todos: Ámen.

SÍNODO
[caminhar juntos]

- oNde hÁ aMor NaSCeM GeStoS -
Durante esta semana, vamos procurar 

crescer no amor, sobretudo, para com 
aquelas pessoas de quem não gostamos 
tanto; rezemos por uma pessoa que 
nos ofendeu ou prejudicou.

PENSAMENTO DA SEMANA
“Temos poucos adultos na fé. Os jovens 

sozinhos também não vão lá…Têm de 
ser acompanhados e é neste diálogo 
intergeracional que tal acontece. É 
preciso que haja adultos na fé, não 
apenas em idade, mas na suficiente 
maturidade em Cristo para que pos-
sam ter esses horizontes de esperança.”

[D. José Cordeiro]

CALENDÁRIO LITÚRGICO
21 | S. Pedro Damião, bispo e dr da Igreja
22 | Cadeira de S. Pedro, Apóstolo [FESTA]
23 | S. Policarpo, bispo e mártir
27 | VIII Domingo do Tempo Comum

AVISO
A comissão de festas em honra de Nossa 

Srª do Ó, informa que a partir do dia  
26 e 27 de Fevereiro começará a fazer 
o peditório do rol. 

INQUÉRITO - esTudo soCioLÓGiCo
Um Professor-Doutor da Universidade 

Católica Portuguesa solicita a 
colaboração no preenchimento de um 
questionário,  desenvolvido no âmbito 
de uma recolha de informação para 
compreender as gerações dos jovens, 
pais e avós do município de Braga, 
pertencentes às gerações 1940-1950, 
1965-1975 e 1990-2000. 

Responda somente a este questionário 
se pertencer a uma destas gerações e 
for do concelho de Braga.

Serão formuladas questões sobre 
as dimensões do trabalho, família, 
religião e lazer. Todas as respostas são 
confidenciais, não havendo respostas 
certas ou erradas.

link:  https://url.gratis/SZOZ39
SEMANA AMORIS LAETITIA
Com o tema “Namoro/Casamento - para 

viver, fortalecer e honrar”, a 1ª Edição 
da Semana Amoris Laetitia termina 
neste Domingo, 20 de fevereiro, com 
a 4ª Sessão da Escola de Famílias, com 
o tema «Pontes entre nós». Esta sessão 
é dedicada à comunicação no casal: é 
necessário investir em estratégias de 
diálogo a dois. A vida do dia-a-dia 
é exigente: trabalho, horários, filhos 
(e confinamentos). Sem nos darmos 
conta, podem passar muitos dias sem 
percorrer a nossa ponte, aquela que 
construímos no coração. Se queremos 
que no casal “nunca caiam as pontes 
entre nós”, precisamos de alimentar 
verdadeiramente a comunicação 
profunda. Tal comunicação tem de 
existir também entre os vários mem-
bros da família. Nesta sessão é possível 
participar presencialmente, no Centro 
Pastoral da Arquidiocese em Braga, 
mas também pelas plataformas digitais. 

Pode inscrever-se aqui.
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