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Ben-Sirá 15, 16-21
Salmo 118 (119)

1Coríntios 2, 6-10
Mateus 5, 17-37

PERGUNTA 
DA SEMANA

O que é que 
te ajuda ou 

te prejudica, 
na prática do 
acolhimento?

Ser discípulos, mais do que cumprir 
um conjunto de mandamentos, 
consiste em seguir o caminho da 
vida e do amor. Deus apresenta-o 
como uma escolha. Não se impõe. «Se 
quiseres, guardarás os mandamentos: 
ser-lhes fiel depende da tua 
vontade». Continua a propor esse 
«caminho perfeito» a ser acolhido no 
coração: «Felizes os que observam 
as suas ordens e O procuram de 
todo o coração». Fazer uma boa 
escolha leva-nos longe: conduz 
até à «sabedoria de Deus», agora 
revelada «por meio do Espírito Santo». 
Sabedoria que não se contenta com 
os antigos preceitos. São bons, mas 
aqueles que pretendem entrar no 
reino de dos Céus hão de preferir o 
belo e exigente caminho do amor: 
«Reconcilia-te com o teu adversário».

 
É difícil perdoar, sempre e a todos. 
Em especial, aos que se tornam 
adversários. Aquela pessoa, aquele 
temperamento, aquelas ideias, aquele 
estilo... Amar a humanidade é fácil. 
Amar as pessoas é ótimo. Quando as 
pessoas se tornam aquele homem 
ou mulher... fica muito mais difícil. O 
exercício do perdão tem situações e 
rostos concretos. Dar o primeiro 
passo para a reconciliação não é 
uma humilhação. É uma escolha 
poderosa. É necessária mais força 
para perdoar do que para ofender. 
A reconciliação é um ato sagrado. 
Interrompe as tensões. Não evita a 
pessoa. Nem ignora o sucedido. É 
uma superação. Aqui reside toda a 
diferença. O perdão assume um estilo 
criativo e saudável.

“Reconcilia-te com 
o teu adversário”

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

Acolher 
ou evitar
Acolher ou evitar é próprio da 
liberdade humana. Cada um decide o 
caminho a seguir. Para nós, não pode 
ser outro senão o de acolher o projeto 
divino e concretizá-lo no acolhimento 
mútuo. Esta ‘série’ tem-nos mostrado 
o quanto precisamos de deixar 
de ‘evitar pessoas’ para colocar o 
acolhimento no centro da nossa vida 
pessoal e comunitária. Acolher sem 
julgar é amor incondicional.
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TOME NOTA  

17 a 23 de Fevereiro
 
 

18 TERÇA – Encontro Pastoral Familiar 
21h30 – Residência Paroquial 
 

19 QUARTA – VIGÍLIA PELA VIDA 
21h – Basílica dos Congregados, Braga 

 

22 SÁBADO – Missa Vespertina 
18h00 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

23 DOMINGO – VII DOMINGO TEMPO COMUM ANO A  
8h30 – Eucaristia, Matriz Antiga  
10h30/12h00/19h15 - Eucaristia, Matriz Nova  

 
PASTORAL FAMILIAR: dia 18, às 21h30, encontro da pastoral 
familiar, na residência paroquial. 

 

 

CATEQUESE PAROQUIAL: de 19 a 25 de fevereiro, não há 
catequese, devido ao Carnaval. Pedimos aos pais a devida 
articulação com as catequistas para que não haja enganos. 
No dia 26, com a Celebração de Cinzas, a catequese retoma o 
seu curso normal. Importa que os catequizandos participem 
com os seus pais na Celebração de Cinzas, às 19h15. 
 

EU SOU MATRIZ - CONTAS: ofertório do fim-de-semana 
passado: 1.001,09€. Gratos pela partilha e bondade de todos. 
 

SORTEIO DE REIS - RESULTADOS: os números sorteados 
foram os seguintes: 1º prémio 0274; 2º prémio 1463; 3º prémio 
0316 e 4º prémio 0344. Os prémios devem ser reclamados no 
cartório paroquial até ao fim do mês de fevereiro, 
apresentando a rifa com o respetivo número sorteado. 
Obrigado a todos os participantes. 
 

MATRIZ ANTIGA – DÍVIDA: as muitas angariações de fundos, a 
dedicação do Movimento Eu Sou Matriz, o empenho e a 
contribuição de muitos, estão a ajudar no esforço de cumprir 
com as nossas obrigações bancárias. Neste momento o valor 
em dívida a 31/12/2019 é 242.102,79€. Ainda há muito caminho 
a fazer. Esperamos a colaboração de todos. Todas as ajudas 
são bem vindas. E a participação ativa em prol desta causa é 
um dever de todos os paroquianos. Parabéns e obrigado pelo 
que já fizemos. Onde todos ajudam nada custa.  
 

A LITURGIA NA COMUNIDADE – CELEBRAR MELHOR: a liturgia 
cristã é o ato de louvor do povo de Deus ao Senhor pelo 
grande dom de amor, paz e consolação ao Seu povo. 
Portanto, a liturgia é um ato consciente de participação. 
Ninguém assiste, todos celebram. O sacerdote preside a toda 
a ação de louvor, mas todos celebram com ele as maravilhas 
de Deus. Algumas notas para melhor celebrarmos: 
PONTUALIDADE – não tem havido pontualidade nas 
celebrações. Como era importante que todos fizessem o 
esforço por estarmos todos a horas para em comum uns 
com os outros iniciarmos a Eucaristia. SILÊNCIO – nem 

sempre conseguimos o silêncio. Ele é tão importante à 
escuta e à interiorização. Façamos silêncio antes, durante e 
no final. Não tenhamos medo dos silêncios na liturgia. Eles 
são oportunidade de fecundidade, de encontro mais pessoal 
e íntimo com o Senhor. Ajudemos a calar os nossos barulhos 
exteriores. E promovamos entre todos a interioridade. 
ESCUTAR – segundo Santo Agostinho, “escutar a Palavra de 
Deus é como se alimentar de Cristo”.  São Jerónimo afirma: 
«Lemos as Sagradas Escrituras. Eu penso que o Evangelho é 
o Corpo de Cristo; penso que as santas Escrituras são o seu 
ensinamento. E quando Ele fala em “comer a minha carne e 
beber o meu sangue” (Jo 6, 53), embora estas palavras se 
possam entender do Mistério [eucarístico], todavia também a 
palavra da Escritura, o ensinamento de Deus, é 
verdadeiramente o corpo de Cristo e o seu sangue. Quando 
vamos receber o Mistério [eucarístico], se cair uma migalha 
sentimo-nos perdidos. E, quando estamos a escutar a 
Palavra de Deus e nos é derramada nos ouvidos a Palavra de 
Deus que é carne de Cristo e seu sangue, se nos distrairmos 
com outra coisa, não incorremos em grande perigo?». 
AJOELHAR – está a aumentar o número de pessoas que não 
se ajoelham no momento da Consagração. Nota-se isto 
sobretudo nos casamentos e funerais. Não estão a proceder 
com sentido reverente face ao momento. Só quem tem 
motivos de saúdo para não se ajoelhar, está dispensado 
desse gesto tão significativo. É um momento de adoração, de 
prostração diante do nosso Deus que se faz alimento para 
nós, como nos disse. É um ato de nobreza e de fé. 
 

CONSIGNAÇÃO 0,5‰ DO IRS: para ajudar a Creche Mãe, sem 
nada perder e sem nada gastar, basta preencher, no modelo 
3 da sua declaração de IRS, no quadro 11 do anexo H, o 
número de identificação fiscal desta instituição: 501 160 256. 
Obrigado pela ajuda. 
 

ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL E RELIGIOSA NOS HOSPITAIS: não 
descurar a importância do acompanhamento espiritual e 
religioso no tempo de permanência no Hospital e da 
necessidade de declararem e pedirem a assistência religiosa 
na admissão ao Hospital. No caso de essa não ser prestada, 
devem usar o livro de reclamações para se fazerem ouvir.  
 

HORÁRIOS: EUCARISTIA - SEMANA: Matriz Nova - Missa às 
19h15 de segunda a sexta-feira; Matriz Antiga - Missa às 9h de 
terça-feira a sábado; Sábado - Matriz Nova - às 18h.  
EUCARISTIA - DOMINGO: Matriz Antiga - às 8h30 e Matriz 
Nova - às 10h30, às 12h e às 19h15. 
ATENDIMENTO DE SECRETARIA: de terça a sexta, das 10h às 
12h e das 16h às 19h. 
ATENDIMENTO DO PÁROCO: terças, das 17h30 às 19h e sextas, 
das 10h30 às 12h30. Outros horários podem ser combinados 
por mail comunidadestoadriao@arquidiocese-braga.pt . 
CONFISSÕES: quartas-feiras e sábados, das 9h30 às 10h30, na 
Capela da Misericórdia, Matriz Antiga.  

CONSIGNAÇÃO 0,5‰ DO IRS: para ajudar a Creche Mãe, sem nada perder e sem nada gastar, basta preencher, no modelo 3 da sua declaração de IRS, no quadro 11 do anexo H, o número de identificação fiscal desta instituição: 501 160 256. Obrigado pela ajuda. 

VIGÍLIA PELA VIDA: dia 19, às 21h, na Basílica dos 
Congregados, Braga. Apelo à participação. 


