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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”
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Ter.  31 19h30 Álvaro Rodrigues, m.c. Teresa Dias; Joaquim da Silva 

Pereira, m.c. Maria de Lurdes Barros Ferreira 

Qua. 01 19h30 António Marques Ribeiro (Aniv.), m.c. família 

Qui. 02 19h30 Domingos Rodrigues (Aniv.), m.c. família 

Sex. 03 19h30 António da Silva Gonçalves e Maria Fernandes Rodrigues, 

m.c. Maria Alice Rodrigues Gonçalves 

Sáb. 04 19h30 Ao Servo de Deus Padre Abílio Gomes Correia, Rosa 

Fernandes e família, m.c. José Ferreira Antunes; Manuel 

Gomes Alves e familiares, m.c. Maria Carolina Alves Sousa; 

Manuel Rocha e Deolinda Fernandes Antunes, m.c. José 

Rocha; Marco Manuel Gomes da Mota, m.c. família; Maria 

Adosinda Rodrigues Fernandes, m.c. família; Maria da 

Conceição Gonçalves e familiares, m.c. Joaquim Dias 

Oliveira; Maria de Barros e João Rodrigues, m.c. família; 

Maria de Jesus Vieira e pais, m.c. Teresa Santos; Maria de 

Lurdes Rodrigues Rocha, m.c. José Rodrigues Fernandes; 

Maria Glória Branco Fernandes, pais e sogros, m.c. família; 

Maria Manuela Vieira Pereira, Maria Aurora Vieira e José 

Pereira, m.c. família; Maria Pereira Marques, m.c. Laurentino 

Marques; Priscila Maria da Silva Barrosa, m.c. mãe; Rosa 

Ferreira Lopes e Laura dos Anjos, m.c. Maria da Conceição 

Carvalho 

Dom. 05 09h30 Irmãos da Confraria Senhora do Rosário, m.c. Confraria 
 

FESTA SÃO SEBASTIÃO. Tendo terminadas as festas em honra de São Sebastião, renovo 
o meu agradecimento pessoal, que considero ser também de toda a comunidade, pelos 
momentos de celebração da fé, e também de animação e convívio que pudemos 
partilhar. Tudo, claro, graças ao trabalho da Comissão de Festas, mais visível nestes 
dias, mas que é de todo o ano. Agora teremos uma nova Comissão, proposta pela 
anterior e confirmada pela comunidade, que assumirá esta causa nos próximos dois 
anos, e a quem também agradecemos pela disponibilidade em servir a comunidade. 
 
DIA 02 FEVEREIRO. No dia da Apresentação do Senhor no Templo é habitual proceder 
à bênção das velas, como sinal da manifestação de Jesus luz das nações, e gloria do 
Seu povo. Às 19h30 faremos a bênção das velas junto ao cruzeiro, vindo em procissão 
até à Igreja, onde será celebrada a eucaristia. 
 
OFERTÓRIO UCP. No dia 05 de fevereiro a Igreja celebra o dia da Universidade 
Católica. Por isso, o ofertório das eucaristias reverterá a favor da mesma Universidade. 
 
SERVO DE DEUS. Assinalaremos o dia de aniversário natalício do Servo de Deus Padre 
Abílio Gomes Correia, no dia 09 de fevereiro, com um dia de Adoração ao Santíssimo, 
desde as 08h00 da manhã. Terminaremos com um tempo de Adoração comunitária às 
19h30 e a celebração da eucaristia às 20h30. Embora seja tempo de adoração pessoal, 
para termos a certeza de que o Santíssimo Sacramento estará sempre acompanhado, 
solicitamos a colaboração de pessoas voluntárias para cada hora, devendo a inscrição 
ser feita com o pároco. 
 
SIMBOLOS JMJ. A Arquidiocese de Braga acolhe neste domingo, 29 de janeiro, os 
Símbolos da JMJ, que recebe da diocese de Viana do Castelo. Será às 18h00 na Ponte 
da Amizade (junto à Malafaia). Uma boa proposta para este domingo à tarde! 

Agenda Paroquial 

 

02.02 
. APRESENTAÇÃO DO 

SENHOR 
05.02 

. Ofertório UCP 

. Reunião de Piedade 
09.02 

. 141º aniv. Nascimento 
Pe. Abílio 

. Oração pela Vida e 
Vocações, 21h15 S. 

Vítor 

11.02 
. Dia Mundial do Doente 

12.02 
. Adoração Santíssimo 

. Venda de Papas CNE 

22.02 
. CINZAS 

25.02 
. Festa Bem 

Aventuranças, 7º ano 
28.02 

. Encontro com Deus 
(Oração / Gualtar) 


