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13 | Nossa Senhora de Fátima [Festa]
14 | S. Matias, Apóstolo [Festa]
18 | S. João I, papa e mártir [MF]
19 | V Domingo da Páscoa

12 a 19
Maio

SEMANA DA VIDA

Decorre de 12 a 19 de Maio mais uma edição
da Semana da Vida, este ano subordinada ao
tema “Há vida, há futuro”.

FESTIVAL DO ÓRGÃO
PENSAMENTO DA SEMANA

15

‘‘

Maio

A fé deve levar-nos, a nós crentes, a ver
nos outros irmãos que devemos apoiar
e amar.
(Papa Francisco)

A cidade de Braga é, pelo sexto ano
consecutivo, palco do “Festival Internacional
do Órgão”, organizado pela Arquidiocese,
Município, Irmandade de Santa Cruz e Santa
Casa da Misericórdia de Braga.
Na Basílica dos Congregados, dia 15 de Maio,
às 21h30, o órgão e o fado unem-se para um
concerto memorável.

DIA ARQUIDIOCESANO DA FAMÍLIA
PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA

19

Estão abertas as inscrições para a
peregrinação a Fátima. É no dia 25 de
Maio. O custo por pessoa é de 15 euros.
O almoço não está incluído.

Maio

FEIRINHA SOLIDÁRIA

II FÓRUM MISSIONÁRIO

De 21 a 25 de Maio decorre mais uma
edição da “Feirinha Solidária”, organizada
pela Equipa Sócio-Caritativa da Basílica
dos Congregados. O objectivo é
angariar fundos para ajudar os mais
desfavorecidos no pagamento de
rendas,  água, luz, medicamentos, etc...
964 243 549

A Arquidiocese de Braga celebra o Dia
Arquidiocesano da Família no Espaço Vita.
O programa, que começa pelas 15h00 e
termina com eucaristia, às 18h00, inclui um
painel onde intervêm Joana Carneiro, Rui
Diniz e Filipe Anacoreta Correia. A moderação
está a cargo de Felisbela Lopes.
Durante a eucaristia, o Arcebispo Primaz,
D. Jorge Ortiga, abençoará os casais que
celebram um jubileu matrimonial. As
inscrições dos casais devem ser feitas
online [http://www.diocese-braga.pt/
pastoralfamilia] até ao dia 15 de Maio.

24
Maio

pauloterroso@arquidiocese-braga.pt

Nos próximos dias 24 e 25 de Maio realizase no Espaço Vita o II Fórum Missionário,
organizado pelo Centro Missionário
Arquidiocesano de Braga (CMAB).
“O que nos une a todos” volta a ser parte do
repto lançado, ao qual o Centro acrescentou
o lema “nada nos é indiferente”. * info: www.
diocese-braga.pt

@paulo_terroso

www.igrejamedia.com

Atos 13, 14.43-52 . Salmo 99 . Apocalipse 7, 9.14b-17 . João 10, 27-30 . ANO C . PÁSCOA . QUARTO DOMINGO

JOÃO 10, 28

			 Eu dou-lhes
a vida eterna e
nunca hão de
perecer”
A CORAGEM DE ARRISCAR
PELA PROMESSA DE DEUS
mensagem do papa francisco

FAMÍLIA

BOLETIM INTERPAROQUIAL . ARCIPRESTADO DE BRAGA . 650

para o dia de oração pelas vocações

[...] O desejo de Deus é que a nossa vida não
se deixe arrastar por inércia nos hábitos de
todos os dias, nem permaneça inerte perante aquelas opções que lhe poderiam dar
significado. O Senhor não quer que nos resignemos a viver o dia a dia, pensando que
afinal de contas não há nada por que valha
a pena comprometer-se apaixonadamente
e apagando a inquietação interior de procurar novas rotas [...]. Penso no chamamento
à vida cristã, que todos recebemos com o
Batismo e que nos lembra como a nossa
vida não é fruto do acaso, mas uma dádiva
a filhos amados pelo Senhor, reunidos na
grande família da Igreja. É na comunidade
eclesial que nasce e se desenvolve a existência cristã, sobretudo por meio da Liturgia que nos introduz na escuta da Palavra
de Deus e na graça dos Sacramentos; é nela
que somos, desde tenra idade, iniciados na
arte da oração e na partilha fraterna. Precisamente porque nos gera para a vida nova
e nos leva a Cristo, a Igreja é nossa mãe;
por isso devemos amá-la, mesmo quando
vislumbramos no seu rosto as rugas da fragilidade e do pecado, e devemos contribuir
para a tornar cada vez mais bela e luminosa, para que possa ser um testemunho
do amor de Deus no mundo. [...] Unimo-nos
em oração pedindo ao Senhor que nos faça
descobrir o seu projeto de amor para a
nossa vida, e que nos dê a coragem de arriscar no caminho que Ele pensou para nós.

A nossa vida
não é fruto do acaso,
mas uma dádiva
a filhos amados pelo Senhor,
reunidos na grande família
da Igreja.

”

ALARGAR OS HORIZONTES DA MISSÃO
O breve trecho do evangelho destaca o
conhecimento mútuo que se apoia na também profunda relação entre o Filho (Jesus
Cristo) e o Pai (Deus). Dela brota uma dádiva e uma promessa: «Eu dou-lhes a vida
eterna e nunca hão de perecer». Apesar da
promessa, «não podemos esperar que tudo
à nossa volta seja favorável, porque muitas
vezes as ambições de poder e os interesses
mundanos jogam contra nós». Não perecer
é «abraçar diariamente o caminho do Evangelho mesmo que nos acarrete problemas».
No meio da dificuldade em «viver as bem-aventuranças, podendo até a sua vivência
ser mal vista, suspeita, ridicularizada», é
possível gerar frutos de alegria (cf. GE 9094): «Felizes os que sofrem perseguição por
causa da justiça, porque deles é o Reino do
Céu». Infelizmente, «as perseguições não
são uma realidade do passado, porque hoje
também as sofremos quer de forma cruenta, como tantos mártires contemporâneos,
quer duma maneira mais subtil, através de
calúnias e falsidades».

12
MAIO
2019

VIVER

EM COMUNIDADE
Agradecer a entrega
autêntica, mesmo
diante de todas as
adversidades. Ler os
números 90 a 94 da
exortação apostólica
«Alegrai-vos e Exultai»
(do Papa Francisco).

PERGUNTA
DA SEMANA

Abraçar
diariamente
o caminho
do Evangelho
mesmo que
nos acarrete
problemas: isto é
santidade?

REZAR

EM FAMÍLIA
Senhor Jesus Cristo,
ajuda-nos a abraçar o
caminho do Evangelho.

