
www.diocese-braga.pt/arciprestadobraga
www.facebook.com/paroquiasdebraga.org

www.facebook.com/boletimfamiliasolidaria
BOLETIM INTERPAROQUIAL | NÚMERO 478

DECRETO «AD GENTES»
A ATIVIDADE MISSIONÁRIA DA IGREJA 

3. [...] O Filho de Deus, pelo caminho 
duma verdadeira Incarnação, veio para 
fazer os humanos participantes da sua 
natureza divina e, sendo rico, fez-se por 
nós necessitado para que nos tornás-
semos ricos da sua pobreza. O Filho do 
Homem não veio para que o servissem, 
mas para ser ele a servir e para dar até 
a sua vida em redenção por muitos, isto 
é, por todos. Os santos Padres constan-
temente proclamam nada estar remido 
que não tivesse sido primeiro assumido 
por Cristo. Ora ele assumiu por inteiro a 
natureza humana tal qual ela existe em 
nós, pobres e miseráveis, rejeitando dela 
apenas o pecado. De si mesmo disse 
Cristo, a quem o Pai santificou e enviou 
ao mundo: «O Espírito do Senhor está so-
bre mim; por isso me ungiu e me enviou 
a anunciar a boa nova aos pobres, a sarar 
os contritos de coração, a proclamar a 
libertação dos cativos e a restituir a vis-
ta aos cegos» (Lucas 4, 18). [...] Aquilo 
que uma vez foi pregado pelo Senhor ou 
aquilo que n’Ele se operou para salvação 
do género humano, deve ser proclamado 
[...], de modo que tudo quanto foi fei-
to uma vez por todas, pela salvação dos 
seres humanos, alcance o seu efeito em 
todos, no decurso dos tempos.

anunciar

A ALEGRIA DO EVANGELHO!

Exortação Apostólica sobre 
o anúncio do Evangelho no mundo atual
Uma renovação eclesial inadiável [2]

28. A paróquia não é uma estrutura ca-
duca; porque possui uma grande plas-
ticidade, pode assumir formas muito 
diferentes que requerem a docilidade e 
a criatividade missionária do Pastor e da 
comunidade. Embora não seja a única 
instituição evangelizadora, se for capaz 
de se reformar e adaptar, continuará a 
ser «a própria Igreja que vive no meio 
das casas dos seus filhos e das suas fi-
lhas». Isto supõe que esteja em contacto 
com as famílias e com a vida do povo, e 
não se torne uma estrutura complicada, 
separada das pessoas, nem um grupo 
de eleitos que olham para si mesmos. 
A paróquia é presença eclesial no terri-
tório, âmbito para a escuta da Palavra, 
o crescimento da vida cristã, o diálogo, 
o anúncio, a caridade generosa, a ado-
ração e a celebração. Através de todas 
as suas atividades, a paróquia incentiva 
e forma os seus membros para serem 
agentes da evangelização. É comunida-
de de comunidades, santuário onde os 
sedentos vão beber para continuarem a 
caminhar, e centro de constante envio 
missionário. Temos, porém, de reconhe-
cer que o apelo à renovação das paró-
quias ainda não deu suficientemente 
fruto, tornando-as ainda mais próximas 
das pessoas, sendo âmbitos de viva co-
munhão e participação e orientando-as 
completamente para a missão.
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PALAVRA PARA HOJE
Ele abre o livro para nós
A Liturgia da Palavra interpela-nos com 
toda a força desde a primeira leitura 
até ao evangelho. Esdras «abriu o Li-
vro» como o fará Jesus Cristo. A mul-
tidão adere ao que ele lê e «chora» ao 
escutar as palavras da Lei. Uma bela ex-
pressão conclui esta liturgia: «A alegria 
do Senhor é a vossa fortaleza». Fortes 
são também as palavras de Paulo: «Vós 
sois corpo de Cristo». Elas destinam-se 
a nós, hoje. A nós? Sim, a nós, Igreja, 
assembleia eucarística. Por fim, o evan-
gelho dá toda a plenitude às leituras. Je-
sus Cristo celebra. Ele «abre o livro», em 
Nazaré. Ele abre o livro, hoje, no meio de 
nós. Compete-nos acolher este misté-
rio. «Hoje é um dia consagrado a nosso 
Senhor». Hoje é um dia consagrado pelo 
Senhor, presente no meio de nós.

PERGUNTA DA SEMANA
Abro diariamente 

o livro da Palavra de Deus?

DIA ARCIPRESTAL DA LITURGIA

paróquias missionárias
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