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TERCEIRO
DOMINGO

Isaías 8, 23b – 9, 3 
Salmo 26

1Coríntios 1, 10-13.17
Mateus 4, 12-23

PERGUNTA 
DA SEMANA

Como é que te 
situas na vida 
comunitária?

João Batista está preso: a sua missão 
˖˛˘˚ˢ˨�˔ˢ�Ёˠʡ�ʶˢˠ˘̹˔�˔�ˠ˜˦˦̵ˢ�˗˘�
ʽ˘˦˨˦ʟ�ˤ˨˘ʟ�ˡˢ�ʵ˔˧˜˦ˠˢʟ�˙ˢ˜�˜ˡ˩˘˦˧˜˗ˢ�
ˣ˘˟ˢ�˃˔˜�˘�ˣ˘˟ˢ�ʸ˦ˣ̿˥˜˧ˢ�ˆ˔ˡ˧ˢʡ�ʴ˚ˢ˥˔ʟ�
˩˔˜�˥˘˔˟˜˭˔˥�ˢ�ˤ˨˘�˝̳�˙ˢ˥˔�˔ˡ˨ˡ˖˜˔˗ˢ�ˡ˔�
ˡˢ˜˧˘�˗˘�ˁ˔˧˔˟ʭ�˽˂�ˣˢ˩ˢ�ˤ˨˘�˔ˡ˗˔˩˔�
ˡ˔˦�˧˥˘˩˔˦�˩˜˨�˨ˠ˔�˚˥˔ˡ˗˘�˟˨˭̍ʡ�˃˔˥˔�
˜˦˦ˢʟ�˖˛˔ˠ˔�˃˘˗˥ˢʟ�ʴˡ˗˥̻ʟ�ˇ˜˔˚ˢ�˘�
ʽˢ̵ˢʭ�˽ˉ˜ˡ˗˘�˘�˦˘˚˨˜ʠˠ˘̍ʡ�ʸ�ˣˢ˥ˤ˨˘�˔�
˩ˢ˖˔̵̹ˢ�̻�ˣ˔˥˔�˔�ˠ˜˦˦̵ˢʟ�˖ˢˠ�˘˟˘˦�
˽˖ˢˠ˘̹ˢ˨�˔�ˣ˘˥˖ˢ˥˥˘˥�˧ˢ˗˔�˔�ʺ˔˟˜˟˘˜˔ʟ�
˘ˡ˦˜ˡ˔ˡ˗ˢʟ�ˣ˥ˢ˖˟˔ˠ˔ˡ˗ˢ�ˢ�ʸ˩˔ˡ˚˘˟˛ˢ�
˗ˢ�˥˘˜ˡˢ�˘�˖˨˥˔ˡ˗ˢ�˧ˢ˗˔˦�˔˦�˗ˢ˘ˡ̹˔˦̍ʡ�
˂�˖˥˜˦˧̵ˢ�˔˖ˢ˟˛˘�˔�ˠ˘˦ˠ˔�ˠ˜˦˦̵ˢʡ�
ʴ˧˥˔˩̻˦�˗˔�ˠ˔ˡ˘˜˥˔�˗˘�˩˜˩˘˥ʟ�˔�˃˔˟˔˩˥˔�
˗˘�ʷ˘˨˦�˛̳�˗˘�˦˘˥�˥˘˖ˢˡ˛˘˖˜˗˔�˖ˢˠˢ�
˽˟˨˭�˘�˦˔˟˩˔̵̹ˢ̍ʡ�˃ˢ˥�˜˦˦ˢʟ�˃˔˨˟ˢ�˘˫ˢ˥˧˔�
˔�ˣ˘˥ˠ˔ˡ˘˖˘˥�˨ˡ˜˗ˢ˦�ˡˢ�ˣ˘ˡ˦˔˥�˘�
˔˚˜˥ʭ�˽ˡ̵ˢ�˛˔˝˔�˗˜˩˜˦͇˘˦�˘ˡ˧˥˘�˩ͅ˦̍ʔ�˂�
˖ˢˡ˧˥̳˥˜ˢ�̻�˨ˠ�˖ˢˡ˧˥˔˧˘˦˧˘ˠ˨ˡ˛ˢ�˗˔�
˃˔˟˔˩˥˔�˗˘�ʷ˘˨˦ʡ

 
Este é o tempo�˗˔�ˡˢ˦˦˔�ˠ˜˦˦̵ˢʟ�
o chamamento para anunciar o 
ʸ˩˔ˡ˚˘˟˛ˢʡ�˂�˃˔ˣ˔�˘˦˧˔˕˘˟˘˖˘˨�
ˤ˨˘�˘˦˧˘�˗ˢˠ˜ˡ˚ˢ�˽˦˘˝˔�˗˘˗˜˖˔˗ˢ�̲�
˖˘˟˘˕˥˔̵̹ˢʟ�˥˘Ђ˘˫̵ˢ�˘�˗˜˩˨˟˚˔̵̹ˢ�˗˔�
˃˔˟˔˩˥˔�˗˘�ʷ˘˨˦̍ʡ�ʸ˟˔�˽˨ˡ˘�ˢ˦�˖˥˘ˡ˧˘˦�˘�
˙˔˭�˗˘˟˘˦�˨ˠ�˦ͅ�ˣˢ˩ˢ̍ʟ�˙˔˭�ˣ˔˦˦˔˥�˽˗˔�
˗˜˦ˣ˘˥˦̵ˢ�˘�˗˜˩˜˦̵ˢ�̲�˨ˡ˜˗˔˗˘̍ʡ�ʸ˦˦˔�̻�
˔�˦˨˔�ϝ˗ˢ̹˨˥˔Ϟʡ�ˁ̵ˢ�ˣˢ˗˘ˠˢ˦ʟ�ˣˢ˥̻ˠʟ�
˜˚ˡˢ˥˔˥�˔�ϝ˔ˠ˔˥˚˨˥˔Ϟ�˔ˢ�˽˩˘˥˜Ё˖˔˥�
˖ˢˠˢ�˦˘�˧ˢ˥ˡ˔�˗˜˙̿˖˜˟�ˣ˔˥˔�ˡͅ˦�˧˘˥ˠˢ˦�
˗˘�˔�˩˜˩˘˥�˖ˢˠ�˖ˢ˘˥̼ˡ˖˜˔�ˎʡʡʡːʡ�
˃ˢ˥�˜˦˦ˢʟ�̻�ˡ˘˖˘˦˦̳˥˜ˢ�ˤ˨˘�ˡ˨ˡ˖˔�ˡˢ˦�
˔˕˘˜˥˘ˠˢ˦�˗˔�˃˔˟˔˩˥˔�˗˘�ʷ˘˨˦�ˣˢ˥�
ˠ˘˥ˢ�˛̳˕˜˧ˢʟ�ˠ˔˦�ˡˢ˦�˔˟˜ˠ˘ˡ˧˘ˠˢ˦�
˗˘˟˔�ˣ˔˥˔�˗˘˦˖ˢ˕˥˜˥�˘�˩˜˩˘˥�˘ˠ�
ˣ˥ˢ˙˨ˡ˗˜˗˔˗˘�˔�ˡˢ˦˦˔�˥˘˟˔̵̹ˢ�˖ˢˠ�
ʷ˘˨˦�˘�˖ˢˠ�ˢ˦�˜˥ˠ̵ˢ˦̍ʡ�ʴ˦�˗˜˩˜˦͇˘˦�
˘ˠ˘˥˚˘ˠ�ˤ˨˔ˡ˗ˢ�˔�˩˜˗˔�ˡ̵ˢ�˘˦˧̳�
˔ˣˢ˜˔˗˔�ˡ˔�˃˔˟˔˩˥˔�˗˘�ʷ˘˨˦ʔ

“Não haja divisões 
entre vós”

Acompanha a série
 ‘A arte de evitar pessoas’ 
em laboratoriodafe.pt

Anestesiados 
pela indiferença
ʻ̳�˨ˠ˔�˙ˢ˥ˠ˔�˦˨˕˥˘ˣ˧̿˖˜˔�˗˘�˗˜˩˜˦̵ˢ�
que nem sempre temos presente 
ˡˢ�˘˫˔ˠ˘�˗˘�˖ˢˡ˦˖˜̼ˡ˖˜˔ʭ�˘˨�ˡ̵ˢ�
ˠ˘�ˠ˘˧ˢ�˖ˢˠ�ˡ˜ˡ˚˨̻ˠʮ�˖˔˗˔�˨ˠ�
˖˨˜˗˘�˗˔�˦˨˔�˩˜˗˔ʮ�ˡ̵ˢ�˙˔̹ˢ�ˠ˔˟�
˔�ˡ˜ˡ˚˨̻ˠʮ�ˣˢ˥�ˠ˜ˠ�˘˦˧̳�˦˘ˠˣ˥˘�
˕˘ˠϦ�ˆ˘ˠ�˗˔˥ˠˢ˦�˖ˢˡ˧˔ʟ�˦̵ˢ�˨ˠ˔�
˙ˢ˥ˠ˔�˗˘�ˣ˥ˢˠˢ˩˘˥�ϝ˔�˔˥˧˘�˗˘�˘˩˜˧˔˥�
ˣ˘˦˦ˢ˔˦Ϟʟ�˦̵ˢ�˔Ё˥ˠ˔̹͇˘˦�ˤ˨˘ʟ�ˣ˘˟˔�
˜ˡ˗˜˙˘˥˘ˡ̹˔ʟ�˘˦ˣ˘˟˛˔ˠ�˔�˗˜˩˜˦̵ˢʟ�˘ˠ�
ˡ˔˗˔�ˣ˥ˢˠˢ˩˘ˠ�ˢ�˔˖ˢ˟˛˜ˠ˘ˡ˧ˢ�˘�˔�
˖ˢˠ˨ˡ˛̵ˢ�ˡˢ�˦˘˜ˢ�˗˔�˖ˢˠ˨ˡ˜˗˔˗˘ʡ
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27 | S. Ângela Merici, virgem [MF] 
28 | S. Tomás de Aquino, presbítero 
e doutor da Igreja [MO]
31 | S. João Bosco, presbítero [MO]
2 Fev. | Domingo da Apresentação 
do Senhor [Festa]

LITURGIA

III DOMINGO DO TEMPO COMUM

CAPELANIA DOS CONGREGADOS  ANO 09
Nº 04 

‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

O movimento ecuménico é para 
o mundo, que precisa da unidade 
dos cristãos. Temos de dar sinais 
de alento e esperança, como o 
Apóstolo Paulo fez. Olhemos para o 
pão que partiu, símbolo da eucaristia, 
e que também nos deve alimentar 
espiritualmente.
(D. Jorge Pina Cabral,  
bispo da Igreja Lusitana)

FÓRUM VOCACIONAL E ORAÇÃO
O Departamento Arquidiocesano para 
a Pastoral Vocacional está a promover 
a realização de um Fórum Vocacional e 
Oração, no Seminário de Nossa Senhora da 
Conceição, em Braga.
Os participantes devem inscrever-se junto 
dos respectivos párocos, assim como das 
Equipas Arciprestais de Catequese, de 
Pastoral Vocacional e Pastoral Juvenil, até 
ao dia 26 de Janeiro.

Fevereiro
1

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)

APOIE A EQUIPA 
SÓCIO-CARITATIVA 
DOS CONGREGADOS

“FÉ E CIÊNCIA: FRONTEIRAS DO 
CONHECIMENTO” CHEGAM 
AO PIO XII
A iniciativa decorre no Museu Pio XII, nos 
dias 17 e 31 de Janeiro, bem como 14 e 28 de 
Fevereiro. Seminário será ainda creditado 
como acção de formação para professores.
A participação é gratuita, mas implica uma 
inscrição online obrigatória, disponível em 
arquidiocese-braga.pt/culturaedialogo 
e facebook.com/culturabraga.

Janeiro
31

FESTA DA APRESENTAÇÃO 
DO SENHOR
Dias 1 e 2 de Fevereiro, Sábado e Domingo, 
nas eucaristias vespertinas (17h e 22h) 
e dominicais (9h, 10h e 22h), temos 
a bênção das velas. Tal como nos 
anos anteriores, temos velas e tulipas 
(copos de protecção) para quem desejar.

Fevereiro
1 & 2

DIA DO CONSAGRADO
Na Arquidiocese de Braga, a celebração 
tem lugar aqui, na Basílica dos Congregados, 
no próximo Domingo, às 15 horas.
Na eucaristia, presidida pelo Arcebispo de 
Braga, D. Jorge Ortiga, serão homenageados 
os consagrados que se encontrarem em 
jubileu de 25, 50 ou 75 anos de consagrados.

Fevereiro
2


