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Onde está
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que acaba
de nascer?”
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Esperar contra toda a esperança | 1
A esperança cristã enraíza-se na história.
Sem este enraizamento, arriscamo-nos a
fugir ilusoriamente da realidade, ou somente a navegar nas águas de ingénuo otimismo e do «pensamento positivo». A memória
abre-nos à esperança, que podemos definir
como um olhar que vai mais além, guardando o passado no coração. Tudo isto para
que a esperança não seja puro idealismo,
mas prossecução de uma história já iniciada de salvação. A experiência de Israel
é a esperança messiânica, ainda não plenamente realizada. Para nós, cristãos, ela
tem rosto em Jesus Cristo que veio, virá definitivamente e que prometeu estar sempre
connosco até ao fim dos tempos, a gerar a
sua Igreja para oferecer a todos a salvação.
Jeremias é um profeta que parece anunciar
somente desventuras e desgraças que se
condensam na tragédia do exílio da Babilónia. Porém, há uma inaudita e surpreendente mensagem de esperança: enquanto
tudo caminha para a destruição inevitável,
Jeremias compra um campo, obedecendo
à ordem do Senhor. Não há qualquer razão
evidente para esta aquisição, mas o profeta reconhece que «isso era a vontade do
Senhor» (32, 8) e age em conformidade. A
esperança nasce, assim, do acolhimento
da palavra de Deus. Deus ousa perguntar a
Jeremias: «O que vês, Jeremias?». Ao que Jeremias responde: «Vejo um ramo de amendoeira!» (1, 11). E Deus aprovou este modo de
ver de Jeremias.
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A experiência de Israel
é a esperança messiânica,
ainda não
plenamente realizada.
Para nós, cristãos,
ela tem rosto em Jesus Cristo.

”

AO ENCONTRO…
DO MEU PRÓXIMO

A Epifania é o Natal em plenitude! A evocação dos Magos, no evangelho segundo
Mateus, é uma história sobre a procura e
o encontro de Deus. Como a jornada dos
Magos ao encontro «do rei dos judeus que
acaba de nascer», a nossa vida é uma constante procura de sentido, seja nas coisas
banais do dia a dia, seja no mais profundo
da existência. «Onde está o rei dos judeus
que acaba de nascer?». Habitar a pergunta
no presente é uma bela maneira de celebrar o Natal como Epifania. Os Magos deixaram a «zona de conforto» e puseram-se
a caminho. Um sinal cósmico, a estrela, fez
despertar esperança nos seus corações, a
ponto de empreenderem um caminho que
transformou profundamente as suas vidas.
Hoje, a pergunta pelo «rei dos judeus» convida a procurá-lo na relação com o próximo.
E não faltam sinais que interpelam a ir ao
encontro do meu próximo para lhe despertar esperança, para lhe dar a conhecer o
caminho da pergunta.

JANEIRO
2018

VIVER

EM COMUNIDADE
O dia da Epifania é
também a festa da
Infância Missionária.
Sabes o que é esta
Obra Missionária
Pontifícia? Procura
a página na internet
www.opf.pt/infancia.

PERGUNTA

DA SEMANA

Estou motivado a
ir ao encontro...
de quem?

REZAR

EM FAMÍLIA
Senhor Jesus, obrigado
pelo teu Natal, obrigado
por te fazeres pequeno,
obrigado pelo nosso
mundo e tudo o que
nele existe, obrigado
pela família.

TOME NOTA
08 a 14 de janeiro

AGRADECIMENTO: em nome da comunidade manifestamos a
nossa gratidão à Equipa da catequese pela construção do
presépio. Que o Menino os abençoe sempre.
LEGIÃO DE MARIA: encontro semanal, dia 10 às 17h30, quartafeira, no Centro Pastoral.
PASTORAL FAMILIAR INTERPAROQUIAL: dia 10, quarta-feira, às
21h30, na residência paroquial.
PEDITÓRIO DE MÊS - MATRIZ ANTIGA: no próximo fim-desemana, dias 13 e 14, o ofertório das missas reverte para as
obras da Matriz Antiga.
RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS DO BATISMO: para o dia 14,
desafiamos todos os pais e padrinhos das crianças
batizadas em 2017 que participem na Missa das 10h30.
Haverá para eles lugares reservados. Juntamente com os
pais e padrinhos renovaremos as promessas batismais e
reavivaremos o nosso compromisso cristão de sermos
discípulos missionários da misericórdia.
PEDIR O BAPTISMO: o sacramento do Baptismo pedido pelos
pais. No primeiro diálogo com eles, estabelece-se o dia e a
hora do Baptismo. Preferencialmente são celebrados ao
sábado (Matriz Antiga) ou ao domingo (Matriz Nova). No
entanto, em cada dia só há uma celebração de Baptismo. Ou
seja, o primeiro a marcar determina a hora dos que a seguir
desejaram o batismo no mesmo dia. Para melhor se celebrar
e compreender a profundidade da missão que os bebés, os
pais e padrinhos iniciam, promove-se um encontro de
formação, na última sexta-feira do mês para pais e
padrinhos. Embora não seja proibida a celebração do
Baptismo no tempo da Quaresma, apelamos a que não haja
celebração durante este período. Uma vez que toda a
Quaresma é um tempo de preparação para a celebração do
baptismo, apontamos o dia da Vigília Pascal como o dia por
excelência da celebração do Baptismo.
CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL: dia 17, às 21h30, no Centro
Pastoral, realiza-se a segunda reunião ordinária do Conselho
Pastoral Paroquial do corrente ano. Pedimos aos
conselheiros que, junto dos membros dos vários movimentos
e grupos paroquiais, preparem a sua participação no CPP.
ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS: de 18 a 25 de
Janeiro, 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
2018 inspira-se no texto bíblico de Êxodo 15, 1-21,
sublinhando a frase “A tua direita, Senhor, resplandeceu de
poder”. Trata-se do cântico de Moisés que expressa alegria
pela libertação da escravidão do Egito alcançada em Deus.
CINEMA VOCACIONAL: dia 19 às 21h15, no Auditório do Centro
de Estudos Camilianos, Seide S. Miguel, em parceria com os
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Seminários Arquidiocesanos e os sectores arciprestais da
pastoral da familiar e dos jovens, para casais e educadores,
para jovens inquietos e buscadores de sentido. Entrada
livre. Participem!
MATRIZ ANTIGA - CONTAS: feirinha de Natal: 2.074,16€.
Obrigado a todos pela partilha. Parabéns a quem muito
trabalhou para esta iniciativa. Obrigado por todas as ofertas.
INTENÇÕES DE MISSA: procurem o boletim das intenções de
missa na sacristia.
ESTATÍSTICA PAROQUIAL DE 2017: no passado ano,
celebraram-se 53 batismos; 66 crianças celebraram a
Primeira Comunhão; 39 adolescentes e 37 adultos
celebraram o Sacramento da Confirmação; 6 pares de
jovens celebraram o Matrimónio; e 64 irmãos habitam já a
Casa do Pai.
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.
ORATÓRIO DA SAGRADA FAMÍLIA: os oratórios com a Sagrada
Família são uma tradição da Igreja, junto das famílias, para
que se assemelhem mais à Família de Nazaré. Quem desejar
receber a Sagrada família em seu lar, dirija-se ao Movimento
da Mensagem de Fátima, na Creche Mãe (Irmã Emília).
RECIBOS: todas as pessoas que solicitaram recibos
referentes a ofertas paroquiais do ano 2017 devem passar
pelo Cartório paroquial nos horários de atendimento para os
levantar.

JANTAR SOLIDÁRIO EU SO
U MATRIZ
DIA: 27

de Janeiro, sábado, pelas
19h30.
LOCAL: Centro Pastoral
Sto. Adrião.
CUSTO: 25€ a partir dos
14 anos.
INSCRIÇÕES: na sacr
istia, no cartório, jun
to dos
elementos da Equipa de
Angariação de Fundos
e por
e_mail comunidadestoa
driao@arquiocese-braga.p
t. As
inscrições terminam no
dia 24 de Janeiro. Cada
pessoa
pode organizar mesas de
10 elementos.
MOBILIZAÇÃO: Vamos de
sde já reservar este dia
, vamos
falar aos familiares e am
igos, vamos fazer desta
noite
mais uma noite inesquecív
el.
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