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A luz é uma imagem poderosa 
para expressar a identidade 

da fé cristã. Se alguém 
perguntar o que é isso de ser 
cristão, podemos responder 

com esta imagem retirada do 
evangelho: ser cristão é ser 

luz do mundo.

”
SER LUZ DO MUNDO
A luz é Jesus Cristo presente no Círio 
Pascal, do qual podemos acender os 
corações, de modo a sermos luz do 
mundo. A luz é Jesus Cristo presen-
te na Palavra de Deus, com a qual 
podemos alimentar a nossa vida, de 
modo a sermos luz do mundo. Na 
verdade, nós somos reflexos de uma 
luz maior, somos centelhas da Luz.
A nós compete-nos, em primeiro lu-
gar, recuperar a luz que é própria da 
fé. A luz da fé tem uma capacidade 
especial de iluminar toda a nossa 
existência, escreveu o Papa Francis-
co, na Carta Encíclica sobre a fé.
Depois, como explica o Mestre, 
compete-nos deixar que a luz da fé 
brilhe em nós através das nossas 
boas obras. As boas obras são a 
expressão prática da nossa fé. Isto 
é o específico do discípulo: viver as 
bem-aventuranças, não para se van-

gloriar, mas para a glória de Deus. 
A ser luz todos somos chamados 
desde o nosso batismo. Ser cristão 
é viver iluminado por Jesus Cristo. 
Ao adulto, no momento do batismo, 
é-lhe dito ao receber a vela acesa a 
partir do Círio Pascal: «Agora és luz 
em Cristo. Vive sempre como filho/a 
da luz». No batismo das crianças, 
lembra-se aos pais e padrinhos 
que a eles «se confia o encargo de 
velar por esta luz, para que este/a 
menino/a, iluminado/a por Cristo, 
viva sempre como filho/a da luz». A 
todos se exorta à perseverança na 
fé, na prática das boas obras.
Hoje, eu posso permitir que a luz 
da fé brilhe diante dos outros. Sou 
chamado a ser luz para dissipar as 
trevas que entristecem o mundo, 
seja o pequeno mundo do nosso 
quotidiano, seja o inteiro mundo 
que tantas vezes vive sem espe-
rança. Isaías concretiza: «Se tirares 
do meio de ti o jugo da opressão, 
o dedo acusador e as palavras de 
maldade, se ofereceres ao faminto 
algo do que precisas e matares a 
fome ao indigente, então a tua luz 
brilhará nas trevas». Ainda que seja 
uma luz pequenina, tem a capaci-
dade de clarear os nossos cansa-
ços, tem a capacidade de iluminar 
as nossas discussões e aquecer as 
relações, quando fraquejamos na 
amizade e no amor. Ser luz é a nossa 
identidade e a nossa missão!

   BrilheBrilhe
a vossa luz”a vossa luz”
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 TOME NOTA  
6 a 12 de Fevereiro
 

07 | TERÇA-FEIRA – SANTAS CHAGAS DO SENHOR 
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
  19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 
 

08 | QUARTA-FEIRA  
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
  09h30–11h00 – Confissões, Matriz Antiga 
  19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 
 

09 | QUINTA-FEIRA  
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
  19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 
  21h30 – Encontro de Noivos, Centro Pastoral 
 

10 | SEXTA-FEIRA  
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
  19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 
  21h00 – Alpha#4, II sessão, Centro Pastoral 
 

11 | SÁBADO – Dia Mundial do Doente 
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
  09h30–10h30 – Confissões, Matriz Antiga 
  18h00 – Eucaristia, Matriz Nova 
 

12 | VI DOMINGO TEMPO COMUM ANO A 
  08h30/11h15/19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 
 

DIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA: este fim de 
semana 4 e 5, celebramos o dia da Universidade Católica 
Portuguesa. O peditório das missas revertem para a 
Universidade. Desde já gratos pela vossa generosidade. 
 

FESTA DAS CINCO CHAGAS DO SENHOR: dia 7, celebra-se a 
Festa das Santas Chagas. A Confraria convida todos os que 
costumam colaborar com ela, nomeadamente nas procissões 
da semana Santa e outras atividades, a participar na 
celebração das 19h15, na Matriz Nova. 
 

JMJ 2023 – PRÉ JORNADAS - FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO: as 
Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023 aproximam-se a 
passos largos. De 26 a 31 de Julho de 2023, milhares de jovens 
chegarão para as Pré-Jornadas e serem acolhidos nas várias 
dioceses. Nas pré-jornadas, os jovens desejam fazer uma 
experiência de fé, conhecer a região, a cultura, a Igreja local 
e as suas especificidades. Preferencialmente, serão 
acolhidos nas paróquias, em famílias de acolhimento. O que é 
necessário para ser Família de Acolhimento? A família que 
aceita este desafio providencie espaço para acolher, no 
mínimo, dois jovens, disponibilizando-lhes um local para 
dormir e fazer a sua higiene diária. Deve também garantir os 
pequenos-almoços e, pontualmente, outras refeições. Se 
possível e sendo necessário, facilitar o transporte dos jovens 
de e para os locais de encontro, na paróquia ou no 

arciprestado. Mesmo que não domine a 
língua dos jovens, haverá sempre outras 
formas de interação. FAMÍLIA DE 
ACOLHIMENTO JMJ 2023: se deseja em 
fazer parte desta experiência irrepetível, da 

JMJ2023, então acolha, em sua casa, alguns jovens de outros 
países. Preencha o boletim de inscrição, através do QRCode 
ou comunique com a paróquia (comunidadestoadriao@arquidiocese-
braga.pt). 

ENCONTRO DE NOIVOS: no dia 9, quinta-feira, às 21h30, no Centro Pastoral, teremos o primeiro encontro de noivos, os quais celebrarão este ano o seu matrimónio.  

DIA MUNDIAL DO DOENTE: no dia 11, sábado, celebramos o Dia Mundial do Doente. Neste dia teremos em conta nas nossas orações, sobretudo, na Eucaristia, todos os doentes e idosos da comunidade, sobretudo aqueles de quem ninguém se lembra.  

 

ENCONTRO DE CATEQUISTAS: no dia 16, quinta-feira, às 21h30, no Centro Pastoral, teremos encontro geral de catequistas.   

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE - TESTEMUNHO: 
relembrar as Jornadas Mundiais da Juventude é sempre 
bom, porque todas as jornadas, cada uma à sua maneira, 
dão-nos muito e permitem viver uma experiência em 
pleno. Mais do que um encontro de jovens é um encontro 
connosco mesmo, um encontro com o outro. É esta Igreja 
que se faz viva na União. O que é muito engraçado, 
porque apesar de se verem ‘mil e uma bandeiras’, 
perdoem-me a expressão, a verdade é que como diz a 
música ‘não há fronteiras que separem’ e, efetivamente, 
não há fronteiras que nos separem em experienciar esta 
comunhão da Igreja e daquilo que nós acreditamos ser 
Igreja. A JMJ na Polónia foi uma experiência espetacular. 
Acima de tudo, pela comunidade que nos acolheu. Havia 
claramente muitas barreiras linguísticas, mas apesar 
dessas dificuldades, é efetivamente o amor ao próximo, 
sem dúvida, o que ultrapassou e que transpôs essas 
barreiras. Ficamos sobretudo em famílias de 
acolhimento e as pessoas que nos acolheram foram só 
excepcionais, das pessoas mais calorosas que nós já 
vimos. Ainda mantemos contacto. Eles até já vieram cá e 
nós voltamos a ir lá. Portanto, esta comunhão, esta 
partilha que sem dúvida as JMJ fazem, proporcionam. As 
expectativas para a Jornada Mundial da Juventude em 
Portugal são altas, como é óbvio, não só para as jornadas 
propriamente ditas em Lisboa, mas como também nas 
pré-jornadas. Sendo nós um país com uma forte 
componente católica, sem dúvida que se sente que está 
toda a gente muito ansiosa pela realização da jornada. 
Está toda a gente muito empenhada e toda a gente quer 
proporcionar efetivamente a melhor experiência possível. 
Vai ser um desafio, sem sombra de dúvida, mas vai ser 
muito bom. Particularmente porque vai haver muitos 
jovens que, se eventualmente nunca tiveram a 
oportunidade de ir a uma jornada até agora, vão tê-la. 
Vão ter a oportunidade de participar, de acolher, de fazer 
aquela que é uma das maiores missões de um cristão 
católico, que é amar o próximo. Portanto, sem dúvida que 
há muita expectativa. Vemo-nos em Lisboa.” Joana Isabel 
Carneiro Gomes da Silva, 29 anos, médica. 


