
 B
O

LE
TI

M
 I

N
TE

RP
AR

O
Q

U
IA

L 
. A

RC
IP

RE
ST

AD
O

 D
E 

BR
AG

A 
. 8

4
0

84
0

FA
M

ÍL
IA

 
FA

M
ÍL

IA
 S

O
LI

D
ÁR

IA
SO

LI
D

ÁR
IA

O primeiro dia de cada 
ano civil abre com a visita 

abençoada de Deus. O 
nascimento do Emanuel é 
a bênção das bênçãos, que 
a todos alcança e a todos 

compromete no plano 
salvador. Celebremos 

o nome de Jesus!

”
A BÊNÇÃO DE DEUS
Festejar o Ano Novo é uma bênção 
do Emanuel. É o primado da graça 
que lembramos no primeiro episó-
dio, uma das prioridades assinala-
das na Carta Apostólica no termo do 
Grande Jubileu do Ano 2000: é uma 
bênção que brota do coração divino 
para nos cumular com o seu amor. 
Cultivemos aquela disposição inte-
rior, escreveram os nossos bispos na 
Mensagem para o tempo de Adven-
to e Natal, que «revela a confiança 
fundamental na bênção de Deus, o 
Deus amigo das pessoas, que nos 
dirige o seu olhar amoroso e gracio-
so, que dá sustento e alento à nossa 
vida. […] A visita de Deus é a bênção 
que somos chamados a acolher, tor-
nando-nos anfitriões da sua presen-
ça, da sua graça, da salvação que 
nos oferece em Jesus Cristo».

Festejar o Ano Novo há de ser 
motivo para, à maneira dos pasto-
res, que glorificavam e louvavam a 
Deus, expressarmos a mais profun-
da gratidão e entoarmos o mais 
demorado louvor ao Deus que está 
connosco e nos abençoa.
O evangelho conclui: «foi chamado 
com o nome Jesus, o que fora dado 
pelo anjo antes de ter sido concebi-
do no ventre materno».
Na tradição bíblica, o nome é mais 
do que uma escolha dos pais (ou 
dos padrinhos), antes indica a 
missão da pessoa. Neste caso, Deus 
comunica qual é a missão deste Me-
nino: Jesus significa «Yahvé é o Sal-
vador». O nome define a sua missão: 
salvar o povo dos seus pecados.
Jesus Cristo, ao longo de todo o 
evangelho, do nascimento na gruta 
de Belém à ressurreição na gru-
ta de Jerusalém, mostra que veio 
para salvar o povo de todos os seus 
pecados. Mais ainda: continua a vir 
agora, a estar connosco, para nos 
abençoar com o mesmo amor que a 
todos salva de todos os pecados.
Qualquer relação de amor que 
seja autêntica, apoia-se no conhe-
cimento do nome do outro. Neste 
caso, esse Outro, de quem ficamos 
a conhecer o nome, ou seja, a sua 
missão, está connosco todos os dias, 
para nos salvar, para crescermos e 
amadurecermos numa íntima rela-
ção de amor.

   Foi Foi 
chamado chamado 
com o nome com o nome 
Jesus”Jesus”
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Ter. 03 18h30 30º dia António Barros Ferreira 

Qua. 04 18h30 Rosalina Oliveira Gomes e marido; Manuel Amorim e Maria 

Conceição Gonçalves 

Qui. 05 18h30 Amélia Dias Lopes e Júlio Gonçalves 

Sex. 06 18h30 Associados do Sagrado Coração de Jesus 

Sáb. 07 18h00 Marco Aurélio Rodrigues Lima; Maria Conceição Ferreira da 

Silva, marido e filho; Jorge Mota Lopes e pais; António 

Monteiro Catarino e fam.; Almerinda Rosa Pereira Fernandes; 

Maria Conceição Moura Pereira e fam.; Jerónimo Vilaça (A); 

Maria da Conceição Rodrigues Machado e pais; Maria das 

Dores Palmeira Ferreira Marques e Jorge Manuel Palmeira 

Ferreira; Manuel Duarte Branquinho e Ludovina 

Dom. 08 08h00 Confraria de São Brás 

  11h00 PELO POVO 

VISITA AOS DOENTES. Na quinta feira, dia 05 de janeiro, irei visitar as 
pessoas doentes/idosas. 
 
PREPARAÇÃO BAPTISMO. No dia 14 de janeiro, às 15h00, haverá encontro de 
Preparação para o Baptismo. 
 
DIA ARQUIDIOCESANO DO COORDENADOR. O Dia Arquidiocesano do 
Coordenador, para os responsáveis dos grupos paroquias, terá lugar na manhã 
de 14 de janeiro, no Espaço Vita. Haverá uma conferência por D. José 
Cordeiro, e uma mesa-redonda sobre o tema será «Aqui habita Deus. Onde?». 
Por uma questão de logística, aconselha-se a inscrição através do link: 
https://forms.gle/vGFNX9uqCVhXPXru8. 
 
PRESÉPIO MOVIMENTADO. O presépio movimentado de Este São Mamede 
estará aberto nos dias 1, 7 e 8 de janeiro, das 10h00-12h00 e 14h00-17h00.  
 
ADORAÇÃO. No domingo dia 08 de janeiro, haverá Adoração ao Santíssimo 
Sacramento, às 17h00. 
 
ENCONTRO INTERPAROQUIAL. Na manhã do dia 28 de janeiro, teremos mais 
um encontro interparoquial, destinado aos membros dos grupos paroquiais, 
mas aberto a toda a comunidade. Será um tempo de reflexão, partilha e 
compromisso, a partir do plano para este novo ano pastoral. 

 
No novo ano, possamos caminhar juntos valorizando tudo o que 

a história nos pode ensinar. Desejo a todos os homens e mulheres 

de boa vontade que possam, como artesãos de paz, construir dia 

após dia um ano feliz! Maria Imaculada, Mãe de Jesus e Rainha 

da Paz, interceda por nós e pelo mundo inteiro. (Papa Francisco) 
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Agenda Paroquial 

05.01 
. Oração pela Vida e 

Vocações, 21h15 Pópulo 

06.01 
. Reunião de Piedade 

. Tomada Posse CEP 
08.01 

. Adoração Santíssimo 

. Encontro de Reis, 
Altice Fórum 

09.01 
. BAPTISMO DO 

SENHOR 
10.01 

. Reunião Conferência 

Vicentina 
14.01 

. Reunião Direção CNE, 
16h00 

. Encontro preparação 

Baptismo 
. Formação MECs 

18.01 
. Oitavário Oração 

Unidade Cristãos 

20.01 
. Jornada de Formação 

Pastoral 
21.01 

. Encontro de Ministros 
da Palavra 

22.01 

. DOMINGO DA 
PALAVRA DE DEUS 

. Festa da Palavra, 4º 
ano 

24.01 


