
QUINTA-FEIRA / 23 JANEIRO / 2020 WWW.ARQUIDIOCESE-BRAGA.PT

E
st

e
 s

u
p

le
m

e
n

to
 f

a
z
 p

a
rt

e
 i

n
te

g
ra

n
te

 d
a
 e

d
iç

ã
o

 n
.º

 3
2

3
74

 d
o

 D
iá

ri
o

 d
o

 M
in

h
o

. 
N

ã
o

 p
o

d
e

 s
e

r 
v
e

n
d

id
o

 s
e

p
a
ra

d
a
m

e
n

te
.

ESPECIAL

 DIA INTERNACIONAL DE 
 MEMÓRIA DAS VÍTIMAS 
 DO HOLOCAUSTO 
 27 DE JANEIRO 

P. 04-05

DACS



2 IGREJA VIVA // QUINTA-FEIRA | 23 DE JANEIRO | 2020 

Breves

Papa alertou para falta 
de hospitalidade
O Papa Francisco alertou ontem para os homens e 
mulheres migrantes que “enfrentam jornadas ar-
riscadas” para fugir “da violência, da guerra e da 
pobreza” e “experimentam indiferença, hostilida-
de”, numa catequese dedicada à Semana de Ora-
ção pela Unidade dos Cristãos.
“Muitas vezes não os deixam desembarcar nos 
portos. Infelizmente, às vezes eles também encon-
tram a hostilidade pior dos homens. São explora-
dos por traficantes criminosos. Hoje! São tratados 
como números e como uma ameaça por alguns 
governantes. Hoje”, disse o Papa, na audiência ge-
ral de Quarta-Feira.
Na Sala Paulo VI, Francisco afirmou que, “às ve-
zes”, a falta de hospitalidade “rejeita” os “homens e 
mulheres migrantes” como “uma onda em direc-
ção à pobreza ou aos perigos dos quais fugiram”, 
como a violência e a guerra.

Papa Francisco renova 
alertas contra “carreirismo”
O Papa renovou, na Terça-Feira, os alertas contra o 
carreirismo eclesiástico, sublinhando a importância 
da gratuidade, numa homilia na Casa de Santa Marta.
“Nós sacerdotes, bispos, não pagamos nada para 
nos tornarmos sacerdotes e bispos – pelo menos eu 
penso assim, não? Porque existem aqueles que que-
rem ir em frente na chamada carreira eclesiástica, 
que se comportam de modo simoníaco, buscam in-
fluências para se tornar aqui, ali”, advertiu.
Francisco lamentou que muitos que se dizem de 
“família cristã, cultura cristã” rejeitem a gratuida-
de de Deus. “Os dons do Senhor não se compram”, 
defendeu.
A intervenção apontou ainda aos que recorrem 
a meios ilícitos para ascender, na vida profissio-
nal, lamentando que o “carreirismo” exista entre 
os cristãos.

opinião

(In)Diferenças Sociais

Carla rodrigues
ADVOGADA

O  Inverno instalou-
-se em força e trou-
xe consigo, além da 
chuva, dias frios e 

soalheiros! O que temos de 
único nesta estação, além da 
tentadora e calórica gastrono-
mia, do aconchego das larei-
ras acesas e das mantas, dos 
livros devorados ao ritmo do 
crepitar da lenha a arder, é a 
possibilidade de sucessão de 
dias de sol maravilhosos em-
brulhados em muito frio. Os 
dias de Inverno são, maiori-
tariamente, dias cinzentos e 
quando os dias cheios de luz 
despertam é como se nos im-
pulsionassem a namorar mais 
a vida e o amor, muito mais. 
Desafiam-nos a vestir o mais 
quente dos agasalhos e a sair 
de casa, a caminhar, a passear, 
a visitar, a viajar, a conhecer 
novos lugares. Nesta aven-
tura que é viajar, há quem o 
faça sem dinheiro, munidos 
da convicção que, aqui e aco-
lá, encontrarão trabalhos que 
permitirão continuar a explo-
rar o mundo. Viajar é isto: é 
despirmo-nos das nossas cer-

tezas, dos nossos costumes, 
das nossas rotinas, dos nossos 
preconceitos, dos nossos há-
bitos e abraçar o que vem [e 
quem vem]. Viajar é uma for-
ma das famílias se aproxima-
rem, se conhecerem melhor, 
crescerem em cumplicidade 
e armazenarem boas memó-
rias. E é o tempo ideal para, 
casados e solteiros, namora-
rem e se enamorarem.

Paris, conhecida como ca-
pital do amor, da moda, da 
modernidade, é um desafio 
constante. Oferece-nos arte, 
moda, gastronomia e cultura 
de forma soberba. Onde é fá-
cil sentirmo-nos embriagados 
pela beleza e imponência dos 
edifícios, das esplanadas, das 
largas avenidas, dos monu-
mentos e de toda a beleza en-
volvente. Onde nos rendemos 
ao romantismo das margens 
do Sena. É a cidade das mil 
luzes e dos mil e um encan-
tos, onde os apaixonados ca-
minham de mãos dadas e re-
novam as juras de amor eter-
no, seladas pelos cadeados do 
amor. 

Mas, como em todas as 
grandes cidades, nem tudo é 
belo, nem tudo é esplendor, 
nem tudo é luz. A riqueza e a 
pobreza caminham lado a la-
do, aparentemente sem se to-
carem mas sabendo-se vizi-
nhas de porta. A par das me-
sas fartas deparamo-nos com 
corpos famintos. Nas praças, 
jardins e avenidas onde, a ca-
da passo, vemos multidões a 
apostarem (e a perderem su-
cessivamente) centenas de eu-
ros para descobrirem em que 

copo está escondido um dado, 
somos abordados por quem 
não tem absolutamente nada, 
em busca de algumas moedas 
que lhes permita matar o vício, 
a fome, o frio… matar, sobre-
tudo, o desamparo e a solidão. 
Ao lado das belíssimas marcas 
como Louis Vuitton, Balen-
ciaga, Chanel e Dior, com fi-
las de espera para entrar e bra-
ços carregados de sacos à saída, 
tropeçamos em famílias intei-
ras a dormir nas ruas. Mãe, pai, 
crianças. Encostados uns aos 
outros, com ajuda de coberto-
res, tentam enganar o frio e as 
autoridades que, por seu tur-
no, fingem não ver. É desuma-
no! É cruel! Cenários vivos que 
não nos permitem desviar o 
olhar, não nos permitem ficar 
indiferentes perante tão dolo-
rosa realidade. Durante longos 
minutos o silêncio torna-se a 
nossa companhia, como que 
a mastigar a revolta e a impo-
tência, tanto maior se pensar-
mos na rapidez com que mi-
lhões são doados quando está 
em causa a recuperação de um 
monumento histórico, mas 
nada de eficaz é feito no mun-
do para o combate e erradica-
ção da pobreza. Sem tirar im-
portância às recuperações dos 
edifícios, até pelo seu enorme 
significado emocional, históri-
co e turístico, pela riqueza que 
atrai contribuindo para a di-
namização das economias lo-
cais, quando nos deparamos 
com famílias, com crianças, 
a dormir nas ruas parece-me 
ser este [mais] um sinal pa-
ra a humanidade rever as suas 
prioridades…
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ética na economia

Francisco defende 
importância da ética na 
economia em carta a Davos
O Papa endereçou ao Fórum Económico Mundial 
uma mensagem em que defende a superação de 
“abordagens tecnológicas ou económicas de curto 
prazo” e pede que se valorize a “dimensão ética” na 
definição de políticas internacionais. O evento tem 
início hoje, na cidade suíça de Davos.
No texto, Francisco lembra que “somos todos mem-
bros de uma família humana. A obrigação moral de 
cuidarmos uns dos outros decorre desse facto, assim 
como do princípio relacionado de colocar a pessoa 
humana, e não a mera busca de poder ou lucro, no 
centro das políticas públicas”.
Comentando o tema escolhido para 2020, ‘Agentes 
para um mundo coeso e sustentável’, o Papa apela a 
um “maior compromisso”, a todos os níveis, perante 
os desafios enfrentados pela humanidade.
“Nas últimas cinco décadas testemunhamos trans-
formações geopolíticas e mudanças significativas, 
da economia e do mercado de trabalho à tecnologia 
digital e ao meio ambiente”, afirma o sumo pontífice, 
acrescentando que algumas dessas mudanças tive-
ram “efeitos adversos e criaram lacunas de desen-
volvimento significativas”.

Papa francisco

21 DE JANEIRO 2020 · Nós, cristãos, 
pelo Baptismo, fomos todos ungidos 
com a escolha do Senhor, e isso é puro 
dom. Peçamos hoje ao Espírito Santo 
que saibamos proteger este dom com 
fidelidade. Esta é a santidade cristã. 
#HomiliaSantaMarta 

D. Jorge Ortiga

22 DE JANEIRO 2020 ·  A lei pode 
matar, mesmo a lei divina! Senhor, 
cura-nos e livra-nos de corações 
atrofiados.
#EvangelhoDiário #SerIgreja #Lei 
#Cura #Espiritualidade #Graça 
#Perdão

opinião

Aquele toque terapêutico 

jORGE VILAÇA
padre

1 Durante 23 dias con-
secutivos tive opor-
tunidade de contac-
tar prolongadamente 

com os mesmos funcionários 
administrativos de um servi-
ço médico de um hospital pú-
blico. Além da excelência pro-
fissional fui testemunha de 
uma delicadeza de trato abso-
lutamente ímpares. Incansá-
veis para com os menos ágeis, 
facilitadores, pacientes mes-
mo em situações complexas, 
capazes de uma linguagem 
afável, de sorriso acolhedor 
(às oito da manhã!) sem se-
rem paternalistas ou lame-
chas. Até a tonalidade de voz 
parecia afinada aos seus des-
tinatários, muitos dos quais já 
reconhecidos pelo nome pró-
prio, uma parte considerável 
vindos de longe, madrugan-
do a viagem: Melgaço, Arcos 
de Valdevez, Celorico de Bas-

to... Aqueles jovens (sim, jo-
vens!) demonstram que a hu-
mildade e o serviço delicado 
aos outros são integrantes do 
profissionalismo e, por isso, 
também fonte de cura e con-
forto para os doentes e acom-
panhantes. Não sei se apren-
deram isso em casa ou em al-
gum curso mas, na verdade, 
põem em prática o que há 
de mais básico: reconhecer e 
acolher o outro como pessoa 
e tratá-lo como tal em qual-
quer circunstância. 

2. “Queridos profissio-
nais da saúde, qualquer in-
tervenção diagnóstica, pre-
ventiva, terapêutica, de pes-
quisa, tratamento e reabilita-
ção há-de ter por objectivo a 
pessoa doente, onde o subs-
tantivo ‘pessoa’ venha sem-
pre antes do adjectivo ‘doen-
te’. (...) Quando não puderdes 
curar, podereis sempre cuidar 
com gestos e procedimen-
tos que proporcionem ampa-
ro e alívio ao doente (...) nota-
-se por vezes carência de hu-
manidade, pelo que se reve-
la necessário, para uma cura 
humana integral, personali-
zar o contacto com a pessoa 
doente acrescentando  a soli-
citude ao tratamento. (...) jun-
to do doente, há uma família 
que sofre e pede, também ela, 
conforto e proximidade (...) só 
quem passa pessoalmente por 
esta experiência (fragilidade e 

conforto) poderá ser de con-
forto para o outro”. (Francis-
co, Mensagem para o 28.º Dia 
Mundial do Doente 2020)

3. Estes jovens, de que fa-
lei anteriormente, talvez não 
o saibam nem o admitam mas 
estão no caminho da santida-
de. Ser santo não significa ser 
palerma ou beato(a) de igreja. 
Também não significa neces-
sariamente ser herói, ilustre 
falecido, nem sequer ter um 
dom especial. Muito menos é 
o equivalente a pessoa consa-
grada, ainda que oficialmente 
se continue a privilegiar estes 
últimos nos reconhecimentos 
oficiais. Não estou certo que 
já o tenhamos integrado mes-
mo nos meios ditos cristãos. 
O Papa Francisco bem ten-
tou explicar isto na sua últi-
ma exortação apostólica, mas 
basta fazer a experiência dire-
ta por aí e notar o esgar e uns 
diminutivos simpáticos em 
reacção ao convite à santida-
de: “não, obrigadinho, prefiro 
tentar ser normalzinho”! Estes 
jovens foram, para mim e pa-
ra muitos outros, durante 23 
dias, o mais belo rosto de uma 
Igreja de Cristo. Que fizeram 
de extraordinário? Nada. Ou 
tudo. Escolham a resposta. 

(Curiosidade: como são 
assinados os documen-
tos oficiais do Papa Francis-
co? O simples é tão belo, não 
acham?)
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75º Aniversário 
da Libertação 
de Auschwitz
27 de Janeiro de 1945

O complexo de campos 
de concentração de 
Auschwitz foi o maior da 
Alemanha Nazi. 
Em 1942 passou também 
a ser de extermínio 
em massa de judeus, 
principalmente com 
a abertura do campo 
Auschwitz II – Birkenau.
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1.300.000 pessoas foram deportadas pelos nazis para os campos 
de Auschwitz:
— 1.100.000 judeus;
— 140.000 a 150.000 polacos;
— 23.000 roma/ciganos;
— 15.000 prisioneiros de guerra soviéticos;
— 25.000 prisioneiros de outros grupos étnicos.

Destas, 1.100.000 pessoas foram mortas. Cerca de 90% das vítimas de 
Auschwitz eram judeus, na sua maioria assassinados nas câmaras de gás.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Mal 3, 1-4 
Leitura da Profecia de Malaquias 
Assim fala o Senhor Deus: 
“Vou enviar o meu mensageiro, para 
preparar o caminho diante de Mim. 
Imediatamente entrará no seu templo 
o Senhor a quem buscais, o Anjo da 
Aliança por quem suspirais. Ele aí vem 
– diz o Senhor do Universo –. Mas quem 
poderá suportar o dia da sua vinda, quem 
resistirá quando Ele aparecer? Ele é como 
o fogo do fundidor e como a lixívia dos 
lavandeiros. Sentar-Se-á para fundir e 
purificar: purificará os filhos de Levi, 
como se purifica o ouro e a prata, e eles 
serão para o Senhor os que apresentam 
a oblação segundo a justiça. Então a 
oblação de Judá e de Jerusalém será 
agradável ao Senhor, como nos dias 
antigos, como nos anos de outrora”.    

Salmo responsorial
Salmo 23 (24), 7.8.9.10 (R. 10b)  
Refrão: O Senhor do Universo 
é o Rei da glória. 

LEITURA II Hebr 2, 14-18
Leitura da Epístola aos Hebreus
Uma vez que os filhos dos homens têm 
o mesmo sangue e a mesma carne, 
também Jesus participou igualmente da 
mesma natureza, para destruir, pela sua 
morte, aquele que tinha poder sobre a 
morte, isto é, o diabo, e libertar aqueles 
que estavam a vida inteira sujeitos à 
servidão, pelo temor da morte. Porque 
Ele não veio em auxílio dos Anjos, 
mas dos descendentes de Abraão. 
Por isso devia tornar-Se semelhante 

“A graça de Deus estava com Ele”

itinerário

mãe. Assim fizeram José e Maria com 
Jesus, o seu primogénito.
É uma das festas mais antigas do 
cristianismo. Ainda hoje é conhecida 
como a Festa da Luz ou da Candelária, 
em versão mariana como Senhora da 
Luz ou das Candeias. Na última reforma 
litúrgica, passou a designar-se como a 
Apresentação do Senhor. 

A luz da fé e do amor
A bênção das velas é tradição deste dia. 
Neste gesto podemos evocar a luz da fé 
que nos guia pelo caminho da vida, em 
harmonia com os outros, nossos irmãos, 
pois também eles caminham iluminados 
por Jesus Cristo.
Somos chamados a caminhar à luz da fé, 
a luz baptismal que há de permanecer 
sempre acesa em nossos corações, 
não só quando estamos na igreja, mas 
também na vida quotidiana. Será ela, 
na hora da nossa morte, a iluminar a 
realidade, sem filtros, a mostrar-nos o 
sentido da vida.
A fé é tão grande dom que nos permite 
perceber o significado das coisas, a 
bondade das pessoas, a grandeza do 
caminho, a beleza da meta. Por isso, 
é também a luz do amor, a que dá 
qualidade aos nossos actos de bondade, 
a que nos desafia a viver o mandamento 
do amor, a não evitar mas a amar os 
outros, até os inimigos, como nos ensina 
Jesus Cristo.
Deixemos que esta luz nos acompanhe 
em todos os momentos, desenvolva em 
nós o discernimento quotidiano, pessoal e 
comunitário, seja capaz de iluminar o amor 
para com os que estão connosco e todas as 
pessoas com quem convivemos, no dia a 
dia, conhecidos ou desconhecidos. Esta é a 
luz que nos ajuda a vencer ‘a arte de evitar 
pessoas’. É luminosidade que sabe perdoar 
a todos, pois brota de Deus e torna-se em 
nós luz de fé e de amor.

em tudo aos seus irmãos, para ser um 
sumo sacerdote misericordioso e fiel 
no serviço de Deus, e assim expiar os 
pecados do povo. De facto, porque Ele 
próprio foi provado pelo sofrimento, 
pode socorrer aqueles que sofrem 
provação.   
    
EVANGELHO Lc 2, 22-32 (forma breve)
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas
Ao chegarem os dias da purificação, 
segundo a Lei de Moisés, Maria e José 
levaram Jesus a Jerusalém, para O 
apresentarem ao Senhor, como está 
escrito na Lei do Senhor: “Todo o filho 
primogénito varão será consagrado ao 
Senhor” , e para oferecerem em sacrifício 
um par de rolas ou duas pombinhas, 
como se diz na Lei do Senhor. Vivia em 
Jerusalém um homem chamado Simeão, 
homem justo e piedoso, que esperava a 
consolação de Israel; e o Espírito Santo 
estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe 
que não morreria antes de ver o Messias 
do Senhor; e veio ao templo, movido 
pelo Espírito. Quando os pais de Jesus 
trouxeram o Menino para cumprirem 
as prescrições da Lei no que lhes dizia 
respeito, Simeão recebeu-O em seus 
braços e bendisse a Deus, exclamando: 
“Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, 
deixareis ir em paz o vosso servo, porque 
os meus olhos viram a vossa salvação, 
que pusestes ao alcance de todos os 
povos: luz para se revelar às nações 
e glória de Israel, vosso povo”. 

REFLEXÃO
Quarenta dias depois do nascimento do 
primeiro filho, a lei judaica prescrevia que 
os pais o apresentassem no Templo de 
Jerusalém para o oferecer ao Senhor, e 
também para o ritual de purificação da 

Sinal de contradição
A festa da Apresentação do Senhor coloca 
diante de nós, não apenas o Menino — 
“crescia e tornava-Se robusto, enchendo-
Se de sabedoria. E a graça de Deus estava 
com Ele”  — mas também o Cristo, o 
Senhor, ao antecipar o que vai acontecer: 
a vida doada na cruz pelo próprio Jesus 
Cristo.
As palavras de Simeão apontam esse 
mistério da morte e ressurreição, o evento 
decisivo da missão de Jesus Cristo, e 
também da história da humanidade 
colocada diante da proposta de salvação.
Simeão refere-se a Jesus como “sinal de 
contradição” . Nós acolhemo-lo na cruz 
que se tornou no sinal visível da fé e do 
baptismo. Por isso, traçamos sobre nós o 
sinal da cruz. O que seria o fracasso final é 
para nós a vitória do amor.
Todos sabemos que não há amor sem 
sacrifício. Essa é a diferença entre o amor 
real e o ilusório. Jesus Cristo não vai ‘evitar’ 
a dor. Foi fiel à sua missão.
Qual é a tua cruz? Aquela pessoa que mais 
te custa acolher? Tens oportunidade para 
‘treinar’ os teus limites. Acolher ou evitar, o 
que é que ensina o Mestre? Se venceres a 
‘contradição’, essa mágoa que trazes dentro 
do peito, talvez comeces a vislumbrar 
um feixe de ‘luz’ cada vez mais intenso e 
duradouro. É o amor em acção!

Reflexão preparada por Laboratório 
da Fé in www.laboratoriodafe.pt

Semear esperança
Acólitos
O velho Simeão e a profetiza Ana são 
exemplos de serviço dedicado e zeloso na 
casa do Senhor, na esperança daquele que, 
como profetizava Malaquias, viria purificar 
os que dedicavam a sua vida ao serviço do 
culto divino. De que forma eu deixo entrar e 

Apresentação Domingo

Junto ao Círio Pascal colocar as palavras: “Ele cresça em mim”.
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“A graça de Deus estava com Ele”

acolho o “Rei da glória” no meu coração para 
que ele me purifique no serviço do altar?

Leitores
Proclamar a Palavra de Deus é torná-la 
luminosa: “a vossa Palavra, Senhor, é luz 
dos meus caminhos”. De que forma, pela 
minha proclamação, eu transformo o 
ambão num “farol das nações”?

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
O ministério da compaixão não consiste 
em levar um olhar superior ou exterior para 
tentar consolar, mas levar Jesus Cristo, que 
se tornou em tudo semelhante aos seus 
irmãos. De que forma, pelo meu ministério 
junto dos doentes, tento fazer com que eles 
se sintam configurados com Cristo, o “Rei 
da Glória”?

Celebrar com esperança
Bênção das velas e das crianças
Tendo em conta a memória da 
apresentação de Jesus no Templo de 
Jerusalém, valorize-se esta celebração com 
a bênção e procissão de velas, previstas 

para este dia. Pode ser oportuno realizar 
também a bênção das crianças, tal como 
prevista no Ritual das Bênçãos.

Homilia
. Quarenta dias depois do Natal, 
comemoramos “a primeira procissão da 
história”, no dizer do beato John Henry 
Newman. O Templo de Jerusalém, 40 
dias depois do nascimento, é o lugar 
da apresentação do Menino Jesus, no 
cumprimento da lei mosaica. Os cristãos 
ortodoxos chamam-lhe a Festa do 
Encontro, porquanto isso revela o encontro 
de Deus com o seu Povo, mas também o 
encontro da Sagrada Família de Nazaré 
com Simeão e Ana. Estes dois representam 
a expectativa de Israel: os seus nomes 
indicam que eles são símbolos da escuta 
fiel à voz de Deus. Por isso, também 
os podemos imitar nessa escuta e no 
acolhimento da Palavra de Deus.
. O Menino apresentado no Templo 
deixa-se ver como a luz do mundo, luz 
das nações. A festa da Apresentação do 
Senhor traz um quadro de simplicidade, de 
grandeza e de assombro. Deus mostra-se 
na fragilidade da carne humana. 

. A luz que vem ao mundo, por Jesus, 
nascido de Maria, noiva de José, é a 
que inunda o coração dos baptizados, 
no Espírito Santo e no fogo e, por isso, 
consagrados ao Senhor. É essa luz de 
Deus acolhida no coração que somos 
chamados a testemunhar diariamente. 
Porque a luz que não se apega depressa 
se apaga, apeguemos aos outros a chama 
do amor de Deus.

Oração Universal
Convocados pelo Espírito Santo para 
celebrar a Apresentação do Senhor, 
unamo-nos a Maria e a José, a fim de 
sermos nós também apresentados a Deus 
Pai, dizendo, com alegria:
R. Iluminai-nos, Senhor com a luz de 
Cristo.

1. Para que a Igreja, templo santo do 
Senhor e sinal do encontro entre Deus e o 
ser humano, leve às nações o Evangelho e 
a luz de Cristo, oremos.

2. Para que Maria, mulher atenta à voz de 
Deus, esposa dedicada e mãe solícita, nos 
ensine a ser fiéis como ela, oremos.

3. Para que os responsáveis pelas nações 
e suas leis respeitem a igualdade dos 
cidadãos e promovam o bem-estar de 
todos, oremos.

4. Para que os idosos das nossas 
comunidades vejam em Cristo a salvação 
que Deus nos deu e recebam o carinho dos 
seus filhos, oremos.

5. Para que as jovens mães cristãs de todo 
o mundo saibam oferecer os seus filhos ao 
Senhor e ser para eles o que Maria foi para 
Jesus, oremos.

6. Para que as jovens mães cristãs de todo 
o mundo saibam oferecer os seus filhos ao 
Senhor e ser para eles o que Maria foi para 
Jesus, oremos.

Senhor, nosso Deus, que em vosso Filho, 
apresentado no templo, manifestastes ao 
mundo a luz das nações, fazei que a vossa 
Igreja, iluminada pelo Espírito Santo, cresça 
em santidade e se encha de sabedoria.
Por Cristo, Senhor nosso.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Senhor, em vosso templo recordamos 
– M. Carvalho
— Glória:  Glória a Deus – F. Santos
— Apresentação dos dons: O pão da vida eterna 
prometida – B. Salgado
— Comunhão: Os meus olhos viram a vossa 
salvação  – C. Silva
— Final: Nossa Senhora da Luz – M. Faria

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias 
da festa da Apresentação do Senhor (Missal 
Romano, 815-816)
Prefácio: Prefácio próprio “Cristo, luz das 
nações” (Missal Romano, 815-816)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III 
(Missal Romano, 529ss)

Viver na esperança
Durante esta semana, procuremos cultivar 
o encontro com Deus e a escuta da sua voz, 
apresentando-nos diante d’Ele, através de uma 
visita ao Santíssimo Sacramento, na Igreja 
Paroquial.  

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Pronzato, um grande maestro da vida 
espiritual, oferece-nos um comentário 
realmente original, com um plano de 
fundo bíblico impressionante, sobre 
as três leituras da eucaristia de cada 
Domingo. “Palabra de Dios” relaciona 
proximamente os temas das três leituras 
dominicais, facilitando a aplicação 
concreta das mesmas à pastoral litúrgica. 
É uma operação indispensável, mas não 
fácil, e que neste livro se resolve graças 
à forte intuição espiritual do autor, à 
sua experiência e à sua competência e 
originalidade.

* Na entrega deste cupão. 
Campanha válida de 23 a 30 de Janeiro de 2020.

Palabra de Dios, 
ciclo A  

Alessandro Pronzato

16€

10% 
Desconto

CPM de Barcelos promove novo encontro

"Procuram-se pessoas para 
mudar o mundo!"

O Centro de Preparação para o 
Matrimónio (CPM) do Arcipres-
tado de Barcelos promove mais 
uma sessão de encontros de 
noivos no próximo dia 22 de Fe-
vereiro, no Colégio La Salle, em 
Barcelinhos, às 19h30.
As inscrições devem ser fei-
tas junto dos párocos. Todos os 
noivos que tencionem casar até 
à Páscoa de 2021, mesmo que 
ainda não tenham marcado o 
dia do seu casamento, são con-
vidados a participar nos encon-
tros deste CPM.
“Quero casar na igreja...quan-
tas vezes ouvimos esta afir-
mação? A mesma não pode ser 
simplesmente porque alguém 
quer ou deseja apenas um lu-
gar bonito ou simplesmente 
um lugar sagrado para casar; 
casar na igrja pressupõe com-
promisso com a Igreja, onde o 
amor dos noivos se torne ex-
pressão visível e sensível do 
amor de Deus por cada um de 
nós”, sublinha, em nota escrita, 

Os Leigos para o Desenvolvi-
mento vão realizar, no dia 28 de 
Janeiro, às 21h, duas sessões de 
apresentação.
A organização tem como ob-
jectivo apelar ao voluntariado 
internacional e nacional, bem 
como prestar esclarecimen-
tos e informações. Assim, e pa-
ra abranger o maior número de 
pessoas possível, as sessões 
decorrem no Norte (CUPAV – 
Centro Universitário Padre An-
tónio Vieira) e Centro (CREU-IL 
– Centro de Reflexão e Encontro 
Universitário – Inácio de Loyola) 

a equipa arciprestal do CPM de 
Barcelos.
O grupo afirma ainda que não 
vai ministrar nenhum curso, 
mas sim colaborar no percur-
so de vida dos noivos com um 
conjunto de reflexões partilha-
das queos irão ajudar a com-
preender o alcance, as exigên-
cias e consequências do casa-
mento católico.
“Casar pela Igreja não pode-
rá ser extensível ao número de 
casamentos realizados global-
mente pela sociedade, mas sim 
um caminho livre, sem pressões 
da família ou do quadrante cle-
rical. Como diz o Papa Francis-
co: «o amor de Cristo pode res-
tituir aos esposos a alegria de 
caminharem juntos. Pois o ma-
trimónio é isso: o caminho con-
junto de um homem e de uma 
mulher, no qual o homem tem o 
dever de ajudar a esposa a ser 
mais mulher e a mulher tem o 
dever de ajudar o marido a ser 
mais homem»”, conclui a nota.

Agenda

BIBLIOTECA 
BIBLIOTECA LÚCIO CRAVEIRO DA SILVA

LÚCIO CRAVEIRO DA SILVABRAGA POR UM OLHAR21H30

25
jan

IGREJA NOVA DE  
IGREJA NOVA DE  SÃO TIAGO DE ANTAS

SÃO TIAGO DE ANTASENCONTRO ARCIPRESTAL DE CATEQUISTAS14H00

25
jan

SEMINÁRIO DE NOSSA 
SEMINÁRIO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

SENHORA DA CONCEIÇÃOFÓRUM VOCACIONAL E ORAÇÃO09H00

1
fev

jan24

do país. As sessões de esclare-
cimento são também uma opor-
tunidade para integrar um novo 
ciclo de formação de voluntários 
que terá início já em Fevereiro, 
sendo uma oportunidade ex-
tra que lhes permitirá partir em 
missão ainda este ano.
Podem frequentar as sessões os 
interessados numa experiência 
missionária em África e Portu-
gal durante um ano, com idades 
compreendidas entre os 21 e os 
45 anos, com disponibilidade 
para partir em missão em Se-
tembro/Outubro de 2020.


