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As bem-aventuranças 
iluminam o ser e a vida do 
cristão, oferecem-nos um 

novo ponto de vista sobre o 
mundo. As bem-aventuranças 
revelam-nos que a presença e 
a ação de Deus introduzem o 

ser humano na essência 
da felicidade.

”
FELICIDADE
A fé cristã, para muitas pessoas, 
está associada a proibições e res-
sentimentos, a quase tudo o que é 
enfadonho. É uma tremenda perda, 
quando a fé rima apenas com frus-
tração e sofrimento, medo e pecado.
O Sermão da Montanha pode aju-
dar-nos a perceber a fé cristã como 
uma prática de liberdade e de espe-
rança. É mais do que uma doutrina 
e normas morais. Podemos dizer 
que a liberdade e a esperança são 
características que nos configuram 
no seguimento de Jesus Cristo.
Aqui está um bom motivo para ini-
ciarmos um contacto frequente com 
a Bíblia, com o método da Leitura 
Orante. É um modo eficaz de reno-
vação da fé, um modo adequado de 
permitirmos que Jesus Cristo inspire 
a transformação da nossa vida. 

Há uma nova condição que se apre-
senta aos bem-aventurados: deles é 
o reino dos céus; serão consolados; 
para eles haverá misericórdia; serão 
chamados filhos de Deus. E a con-
clusão não deixa dúvidas: “A vossa 
recompensa é grande nos céus”.
A felicidade começa na situação 
concreta de cada um. Não há aque-
le momento certo para se ser feliz. 
Em cada momento é possível uma 
experiência profunda de serenida-
de e de alegria, não por causa das 
nossas capacidades, mas pela ação 
da graça de Deus em nós. 
No original grego, explica-nos o 
Papa, «não indica alguém que tem a 
barriga cheia ou está bem na vida». 
Feliz, bem-aventurada, é «uma pes-
soa que está em condição de graça, 
que progride na graça de Deus e 
no caminho de Deus: a paciência, 
a pobreza, o serviço aos outros, a 
consolação... Quantos progridem 
nestes aspetos são felizes e serão 
bem-aventurados».
E se disséssemos que ser feliz não 
é a meta, mas o ponto de partida. 
Porque não é temporária a feli-
cidade proclamada pelo Mestre, 
destinada a desaparecer perante 
as provações. Quando a assumimos 
como ponto de partida, a felicidade 
permanece e até pode sair fortale-
cida, crescer e amadurecer, diante 
dos contratempos. Assim nasce o 
encanto da vida!

   A vossa A vossa 
recompensa é recompensa é 
grande nos grande nos 
céus”céus”

29 . JANEIRO . 2023

  

  ANO A

DO
MIN
GO
QUARTO

Sofonias 2, 3; 3, 12-13 . Salmo 145 (146) . 1Coríntios 1, 26-31 . Mateus 5, 1-12a



——  PPLLAANNOO  PPAASSTTOORRAALL  22002200>>22002233  ——  CCAARRIIDDAADDEE  ––  UUMMAA  IIGGRREEJJAA  SSAAMMAARRIITTAANNAA  EE  SSIINNOODDAALL  

 TOME NOTA  
30 de Janeiro a 5 de Fevereiro
 

31 | TERÇA-FEIRA  
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
  19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 
 

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

02 | QUINTA-FEIRA – FESTA APRESENTAÇÃO DO SENHOR  
  e Festa da Senhora das Candeias 
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga, (bênção das Velas) 
  19h15 – Eucaristia, Matriz Nova, (bênção das Velas) 
  21h15 – Recepção dos Símbolos das JMJ, Gondifelos. 
 

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

04 | SÁBADO – SÍMBOLOS JMJ - ANTAS E STO. ADRIÃO 
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
  09h30–10h30 – Confissões, Matriz Antiga 
  18h00 – Eucaristia, Matriz Nova 
 

05 | V DOMINGO TEMPO COMUM ANO A 
  08h30 - Eucaristia, Matriz Nova 
  10h00 – Momento de Oração Símbolos JMJ, Matriz Nova 
  11h15/19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 
 

DIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA: no fim de 
semana de 4 e 5, celebramos o dia da Universidade Católica 
Portuguesa. O peditório das Eucaristias desse fim de 
semana, revertem para a Universidade. Desde já gratos pela 
vossa generosidade. 
 

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA: dia 1, quinta-feira, das 9h30 às 12h, 
na Matriz Antiga. 
 

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. 
 

PEDIR O BATISMO:  são os pais quem pedem o sacramento 
do Baptismo à Igreja para os seus filhos. No primeiro diálogo 
com eles, estabelece-se o dia e a hora do Batismo. 
Preferencialmente são celebrados ao domingo (Matriz Nova) 
ou ao sábado (Matriz Antiga), numa única celebração. Ou 
seja, o primeiro a marcar determina a hora e o local dos que 
a seguir desejaram o batismo no mesmo dia. Para melhor se 
celebrar e compreender a profundidade da missão que os 
bebés, os pais e padrinhos iniciam, promove-se um encontro 
de formação, na última quinta-feira do mês para pais e 
padrinhos. Embora não seja proibida a celebração do 
Batismo no tempo da Quaresma, apelamos a que não haja 
celebração durante este período, uma vez que toda a 
Quaresma é um tempo de preparação para a celebração do 
Batismo. Propomos o dia da Vigília Pascal, pois este é o dia 
por excelência para a celebração do Batismo. Para mais 
esclarecimento, passem pelo cartório paroquial.  
 

DONATIVOS À PARÓQUIA: doe no cartório paroquial ou 
colocando o envelope no cesto do ofertório da Missa. Pode 
fazer através de MBWAY (962 740 789) ou por transferência 
bancária PT50 0018 212403355874020 35 (Santander). 
Obrigado.  

SOLENIDADE DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR E FESTA DA SENHORA DAS CANDEIAS: no dia 2, quinta-feira, às 9h na Matriz Antiga e às 19h15, na Matriz Nova, celebraremos a Festa da Apresentação do Senhor e Festa de Nossa Senhora das Candeias. Ambas estão intimamente ligadas, pois quando Maria e José vão ao Templo e apresentam Jesus, Ele é apelidado por Simeão por “Luz das nações”. Maria é aquela que transporta Jesus Cristo, Luz das Nações. Nas celebrações faremos a bênção das velas. Haverá velas para todos os que as desejarem, para as quais pedimos apenas que deixem um donativo correspondente.  

DIA DOS CONSAGRADOS: dia 2, quinta-feira, no dia da Festa da Apresentação do Senhor, celebramos, também, o dia dos Consagrados. Rezemos pelos consagrados e consagradas da nossa comunidade paroquial, de forma especial pela congregação das Irmãs Reparadores de Na. Sra. de Fátima. Peçamos ao Senhor da Messe que suscite nos mais jovens a alegria de responderem com generosidade ao seu chamamento para servir o Reino de Deus. 
 

PEREGRINAÇÃO DOS SÍMBOLOS DA JMJ: de 2 a 5 de 
fevereiro, o nosso arciprestado acolhe os símbolos das 
Jornadas Mundiais da Juventude. Trata-se da Cruz e do 
Ícone de Maria que São João Paulo II entregou aos jovens 
no primeiro encontro mundial em Roma, 1986. Em torno 
de Cristo, de Maria e do Santo Padre, os jovens 
celebrarão a alegria da fé, em Lisboa de 1 a 6 de agosto, 
com o tema: “Maria levantou-se e partiu apressadamente” 
(Lc 1, 39). Os símbolos percorrerão algumas zonas do 
arciprestado nos seguintes dias e horários:  
Dia 2: Gondifelos 
 21h15 – recepção (Missa e Adoração da Cruz) 
Dia 3: Igreja de São Cosme 
 09h15 – momento de Oração 
 09h30 – peregrinação pelas paróquias 
Centro Paroquial de Riba de Ave 
 15h00 – momento  de Oração 
 17h30 – Via Sacra 
 Igreja de Avidos   
 19h30 – momento de Oração 
Dia 4: Igreja Nova de Antas 
 11h30 – momento de Oração 
 15h00 – tarde recreativa 
 Praça do Mercado Municipal 
 18h00 – Sunset com Maria 
 21h30 – peregrinação até à Matriz Nova 
Dia 5: Santo Adrião - Matriz Nova 
 10h00 – Momento de Oração 
 11h15 – Eucaristia de Envio 


