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ANO C  
QUINTO

DOMINGO

Isaías 6, 1-2a.3-8
Salmo 137 (138)
1Coríntios 15, 1-11

Lucas 5, 1-11

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Fazer uma lista 
das forças 

e fraquezas 
pessoais

— bit.ly/modelo-swot

A temática da missão profética e 
evangelizadora continua neste Quinto 
Domingo (Ano C). Agora, sobre a 
resposta humana ao convite divino. 
Paulo, consciente da sua indignidade, 
enaltece a ação de Deus no impulso 
missionário: «Não eu, mas a graça de 
Deus, que está comigo». Semelhante 
tinha sido a experiência de Isaías. 
Embora se sinta impuro, responde: 
«Eis-me aqui: podeis enviar-me». De 
facto, desde sempre, está em causa 
o anúncio da alegria do Evangelho. E 
nem as hesitações de Pedro – «Não 
apanhámos nada. Mas já que o dizes» 
– impedem que se venha a tornar o 
primeiro dos apóstolos. Deus confia 
em todos os seus filhos. Motivos 
sobejam para louvar e dar graças: 
«Celebrarão os caminhos do Senhor, 
porque é grande a glória do Senhor».

A graça de Deus continua a suscitar 
vida em abundância. Procuremos 
vencer a tentação de olhar apenas 
para os ‘problemas’. Quando a 
nossa atenção está toda focada 
nas dificuldades, o mais comum é 
recusar-se a caminhar, é olhar para 
o caminho como beco sem saída. 
Sentimo-nos esmagados. Perdemos 
o entusiasmo. Então?! Não ignoramos 
as dificuldades. Contudo, em vez de 
nos concentrarmos apenas naquilo 
que não está bem, vamos apreciar a 
presença da graça de Deus, vamos 
descobrir a vida gerada pelo Espírito 
Santo, porventura em nós e à nossa 
volta. Há outros pontos de vista. Há 
novos caminhos. Quem se concentra 
na escuridão, corre o risco de não 
perceber os raios de luz.

“A graça de Deus, 
que está comigo”

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

Apreciar a vida
Há uma constatação muito clara da 
parte de Paulo: o primado da graça 
de Deus. Dizemos primado, não só 
porque está antes de tudo, mas 
também porque é o fundamento 
de tudo: «a graça de Deus, que está 
comigo». A graça de Deus é aquilo 
que, no meio das nossas limitações, 
propicia uma possibilidade maior e 
mais profunda. «Abre-se, no mundo 
da finitude, uma porta para o infinito», 
diz o teólogo dominicano Timothy 
Radcliffe. Isto é a graça: a participação 
na vida eterna de Deus, «é já o sabor 
da vida ressurgida».



— PLANO PASTORAL 2020>2023 — CARIDADE — IGREJA SINODAL E SAMARITANA — 2021+22 — ONDE HÁ AMOR NASCEM GESTOS —

BRUFE
08 — TERÇA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA
 Augusto Silva, mc. filhos 
 Abílio Carvalho, mc. esposa 
 Maria Joaquina Silva Moreira, mc. marido e filha
 
 21H30 - ConSElHo PASToRAl PARoqUIAl
 Na cripta da Igreja paroquial

11 — SEXTA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA  
 DIA MUnDIAl Do DoEnTE 
 Augusto Luís Afonso e esposa, mc. filha Fátima
 José Moreira Sousa e esposa, mc. irmãs Gracinda e Emília Sousa
 José Moreira Brandão, mc. filha Berta
 Daniela Sofia Neves Santos, mc. pais e marido
 Por todos os doentes e idosos da comunidade
 
 21H30 - EnConTRo DE noIvoS
 No Centro Pastoral Paroquial de Sto Adrião

12 — SÁBADo, 19H15 - EUCARISTIA vESPERTInA
 Armindo Rodrigues Machado, mc. família
 Francisco da Costa Rocha e familiares, mc. família
 Maria Joaquina Rodrigues Oliveira, mc. filha Ângela Almeida
 Manuel F. C. Meira, sogro e cunhados Luís e Zacarias, mc. esposa

13 — vI DoMInGo CoMUM, 9H45 - EUCARISTIA
 Bênção DoS nAMoRADoS E noIvoS
 Abílio Castro, mc. esposa Laurinda
 Alfredo Oliveira e esposa, mc. filhos
 Maria Madalena Rodrigues Sequeira, mc. marido
 Abílio Carvalho, mc. esposa  
 Ação de graças nossa Senhora de Fátima, mc. Cátia

DIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA: este fim 
de semana de 5 e 6, celebramos o dia da Universidade 
Católica Portuguesa. O peditório das Eucaristias deste fim 
de semana, revertem para a Universidade. Desde já gratos 
pela vossa generosidade.

BÊNÇÃO DOS NAMORADOS E NOIVOS: no dia 13, Domingo, na 
celebração das 9h45, antecipamos o Dia dos Namorados. 
Por isso convidamos todos os que namoram e também 
todos os que este ano se preparam para o matrimónio. 
Queremos acolhe-los e com eles invocar a bênção de Deus 
para as suas vidas.

INÍCIO DO MINISTÉRIO PASTORAL DO NOVO ARCEBISPO: 
o início do ministério pastoral de D. José Cordeiro na 
Arquidiocese de Braga será nos dias 12 e 13 de fevereiro, na 
Sé Catedral. No dia 12, sábado, diante do Núncio Apostólico, 
D. Ivo Scapolo, do Administrador Apostólico da Arquidiocese 
de Braga, D. Jorge Ortiga, do Bispo Auxiliar de Braga, D. Nuno 
Almeida, e ainda do Cabido da Sé de Braga, o Arcebispo 
nomeado, D. José Cordeiro, formaliza a tomada de posse 
da Arquidiocese, como Arcebispo de Braga e Primaz das 
Espanhas. No dia 13, Domingo, às 16h, na Sé Catedral, o 
novo Arcebispo celebra, com toda a Arquidiocese, o Início 
do seu Ministério Pastoral. Devido às contingências da 
pandemia, a celebração está restrita aos convidados. No 
entanto, a Eucaristia será transmitida pelas redes sociais 
da Arquidiocese (Facebook, Youtube e TV DM).

SÍNODO - SITE: para ficar a par de tudo o que se passa sobre 
o Sínodo - Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação, 
missão - consulte este site: www.sinodoembraga.pt. Se 
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CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL

No dia 8 de fevereiro, às 21h15, Cripta da Igreja, 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. 

ENCONTRO DE NOIVOS

No dia 11, sexta-feira, às 21h30, no Centro Pastoral, teremos 
o primeiro encontro de noivos, os quais celebrarão este ano 

o seu matrimónio.

DESTAQUE

quiser, não sendo a melhor opção, poderá participar de forma 
individual. No site encontra a forma de participar.

SÍNODO: o Papa Francisco anunciou que o tema deste Sínodo 
seria “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação, 
missão”, pedindo, nesta primeira fase, o contributo de todos os 
fiéis, sem esquecer outras pessoas de diferentes confissões 
religiosas, aqueles que se encontram afastados da Igreja e os 
que estão à margem da nossa sociedade. Estas três palavras 
expressam a própria natureza da Igreja: COMUNHÃO: pela 
sua graciosa vontade, Deus reúne-nos como povos diversos 
de uma só fé, através da aliança que oferece ao seu povo. 
A comunhão que partilhamos encontra as suas raízes mais 
profundas no amor e na unidade da Trindade. PARTICIPAÇÃO: 
um chamamento ao envolvimento de todos os que pertencem 
ao Povo de Deus – leigos, consagrados e ministros ordenados 
– para se empenharem no exercício de uma escuta profunda 
e respeitosa uns dos outros. MISSÃO: a Igreja existe para 
evangelizar. Nunca podemos estar centrados em nós 
mesmos.  A nossa missão é testemunhar o amor de Deus no 
meio de toda a família humana. Este Processo Sinodal tem 
uma dimensão profundamente missionária.

SINODALIDADE: “o tema da sinodalidade não é um capítulo 
de um tratado de eclesiologia; muito menos, uma moda, um 
slogan ou um novo termo para usar ou instrumentalizar nas 
nossas reuniões. Não! A sinodalidade exprime a natureza 
da Igreja, a sua forma, o seu estilo, a sua missão.”  Papa 
Francisco.

PANDEMIA - ORIENTAÇÃO PARA AS CELEBRAÇÕES LITÚRGICAS: 
devido ao agravamento da pandemia, a Conferência Episcopal 
recomenda que se observe um adequado distanciamento 
entre as pessoas, conforme as orientações da DGS. 
Continuam em vigor as medidas de prevenção, tais como o 
uso das máscaras, a devida higienização das mãos e dos 
espaços celebrativos e a comunhão na mão, entre outras.

SITE DA PARÓQUIA: consulte a nossa página através de 
http://www.diocese-braga.pt/smbrufe/.

APLICAÇÃO DA PARÓQUIA: para ajudar o meio ambiente e ter 
uma consciência mais ecológica, podemos ter acesso a todas 
as informações e notícias da paróquia através da aplicação 
para telemóvel. Chama-se KYRIOS ChMS. Descarregue-a 
para o seu telemóvel e procure a sua paróquia ou outras que 
pretenda receber notícias.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO: sexta-feira, dia 11, das 17h às 19h.


