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Isaías 62, 1-5
Salmo 95 (96)

1Coríntios 12, 4-11
João 2, 1-11

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Crescer na 
comunhão, 

acolher a 
diversidade

Um casamento em Caná da Galileia 
proporciona a terceira ‘epifania’, 
depois dos Magos e do batismo no 
Jordão: «Jesus deu início aos seus 
milagres. Manifestou a sua glória e 
os discípulos acreditaram n’Ele». Este 
é o testemunho que continuamos a 
cantar com entusiasmo: «Anunciai 
em todos os povos as maravilhas 
do Senhor». Jesus Cristo cumpre a 
aliança prometida pela boca do 
profeta. Trata-se de um compromisso 
semelhante ao vínculo matrimonial: «o 
teu Construtor te desposará; e como 
a esposa é a alegria do marido, tu 
serás a alegria do teu Deus». Alegria e 
harmonia vivem-se no seio de cada 
comunidade, repleta de diversidade 
e unida pelo mesmo vínculo: «é um só 
e o mesmo Espírito que faz tudo isto, 
distribuindo os dons a cada um».

Todos somos chamados a ser 
ativos na Igreja. Estamos dotados de 
diferentes dons. Este é o grande motor 
de qualquer processo sinodal. Juntos, 
com as características próprias de 
cada um, podemos ir mais longe. 
Caminhamos juntos para crescer 
na comunhão e na missão que nos 
é confiada por Deus. Precisamos 
de vencer a tentação do conflito e 
da divisão. As sementes da divisão 
não dão frutos. É inútil tentar impor 
as ideias, através da pressão. É inútil 
tentar desacreditar quem sente as 
coisas de modo diferente de nós. O 
respeito pela diversidade faz nascer e 
crescer a comunhão. Permitamo-nos 
ser conduzidos pelo único e mesmo 
Espírito que em todos habita e em 
todos faz despertar os seus dons.

“É um só e o 
mesmo Espírito”

‘Uma Igreja diferente’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Crescer 
na comunhão
A unidade acontece através da 
harmonia de todas as cores. A 
diversidade de opiniões não é 
ameaça, é dádiva para a melhoria de 
todos, para o bem comum. Não pode 
ser motivo para desconfiança, para 
exibição ou benefício pessoal, mas 
para dinamizar a comunidade. Este 
é o ‘sonho’ de Deus ao dar o Espírito: 
uma Igreja, uma paróquia, que se abre 
à criatividade gerada pelo Espírito 
Santo para que todos, caminhando 
juntos, cresçam em comunhão.



— PLANO PASTORAL 2020>2023 — CARIDADE — IGREJA SINODAL E SAMARITANA — 2021+22 — ONDE HÁ AMOR NASCEM GESTOS —

BRUFE
18 — TERÇA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA
 José Moreira Brandão, esposa e filha, mc. filha Luísa
 Carlos Ribeiro Pereira, mc. esposa e filhos
 Ana Cristina B. Silva, madrinha e avós, mc. pais
 Maria Amélia Valente Costa, mc. filhas

 21H15 - FoRmAÇão SobRE o Sínodo
 Na Cripta da Igreja 

20 — QUINTA-FEIRA, 21H15 - ConSElHo EConómICo 
 Na residência paroquial

21 — SEXTA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA  
 Inês Costa Cruz e filhos, mc. filha 
 Carminda Ferreira da Costa, mc. filhos
 Manuel Ferreira Almeida e família, mc. esposa
 Joaquim Marinho, esposa e filhos, mc. família

22 — SÁbAdo, 11H - CASAmEnTo E bATIZAdo
 Casamento de Carlos André e Ana Isabel, e baptismo do filho Mateus

 19H15 - EUCARISTIA VESPERTInA
 Abílio Castro, mc. esposa Laurinda
 Henrique Ferreira e familiares, mc. esposa
 Maria Amélia Araújo Coelho, mc. filho
 Gabriel José de Sarinha Canelas, mc. tios

23 —  III domInGo ComUm - domInGo dA PAlAVRA, 9H45 - EUCARISTIA 
 Arlindo Costa Mesquita e pai, mc. irmão Aires
 Luís Simões Ribeiro e família, mc. esposa e filhos
 Joaquim Oliveira Silva, mc. Júlia Couto
 Manuel da Costa Mesquita e esposa, mc. filha e genro
 José Maria Pereira e esposa, mc. filhos
 Domingos Leitão Sousa, esposa e filho, mc. Eduardo Cristina
 Cândida de Jesus Martins da Costa, mc. Conf. SS. Sacramento
 Miquelina Oliveira e marido, mc. filho
 Maria Emília Pereira Araújo, mc. António Oliveira Andrade
 José Maria Costa Silva, mc. esposa e filhos
 António Machado Fernandes Coelho, mc. esposa e filhos

SÍNODO: o Papa Francisco anunciou que o tema deste Sínodo 
seria “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e 
missão”, pedindo, nesta primeira fase, o contributo de todos os 
fiéis, sem esquecer outras pessoas de diferentes confissões 
religiosas, aqueles que se encontram afastados da Igreja e os 
que estão à margem da nossa sociedade. Estas três palavras 
expressam a própria natureza da Igreja: COMUNHÃO: pela 
sua graciosa vontade, Deus reúne-nos como povos diversos 
de uma só fé, através da aliança que oferece ao seu povo. 
A comunhão que partilhamos encontra as suas raízes mais 
profundas no amor e na unidade da Trindade. PARTICIPAÇÃO: 
um chamamento ao envolvimento de todos os que pertencem 
ao Povo de  Deus – leigos, consagrados e ministros ordenados 
– para se empenharem no exercício de uma  escuta profunda 
e respeitosa uns dos outros.  MISSÃO: a Igreja existe para 
evangelizar. Nunca podemos estar centrados em nós 
mesmos.  A nossa missão é testemunhar o amor de Deus no 
meio de toda a família humana. Este Processo Sinodal tem 
uma dimensão profundamente missionária.

SINODALIDADE: “o tema da sinodalidade não é um capítulo 
de um tratado de eclesiologia; muito menos, uma moda, um 
slogan ou um novo termo para usar ou instrumentalizar nas 
nossas reuniões. Não! A sinodalidade exprime a natureza da 
Igreja, a sua forma, o seu estilo, a sua missão.”  Papa Francisco.

ORAÇÃO PELO SÍNODO (AdSUmUS SAnCTE SPIRITUS): o Papa pede-
nos que invoquemos o Espírito Santo para guiar a Igreja a 
uma mais profunda comunhão, participação na vida em Cristo 
e compromisso na missão evangelizadora da Igreja. Esta 
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- SÍNODO -

POR UMA IGREJA SINODAL
COMUNHÃO, PARTICIPAÇÃO, MISSÃO

O Sínodo já está em andamento. Trata-se de um 
acontecimento sem precedentes na vida da Igreja Universal: 

todos somos chamados a responder ao apelo do Papa. 
Para o efeito, faremos uma formação sobre o Sínodo e 

como vamos nós proceder na paróquia. Esta formação será 
no dia 18, às 21h15, na Cripta da Igreja. Destina-se a quem 

quiser dar o seu contributo para a renovação da Igreja e da 
comunidade. Todos os movimentos e grupos de apostolado 

devem fazer-se presentes com todos os elementos. 
Vamos iniciar este processo, não como quem responde a 
um inquérito, mas como quem se envolve no processo e 
contribuiu para o discernimento do caminho da Igreja.

DESTAQUE

oração, atribuída a Santo Isidoro de Sevilha (560-636), tem sido 
tradicionalmente utilizada nos concílios e nos sínodos durante 
séculos. A versão que se segue foi especificamente concebida 
para o caminho sinodal da Igreja de 2021 a 2023.

Eis-nos aqui, diante de Vós, Espírito Santo!
Eis-nos aqui, reunidos em vosso nome!
Só a Vós temos por Guia:
vinde a nós, ficai connosco, 
e dignai-vos habitar em nossos corações.
Ensinai-nos o rumo a seguir 
e como caminhar juntos até à meta.
Nós somos débeis e pecadores:
não permitais que sejamos causadores da desordem;
que a ignorância não nos desvie do caminho,
nem as simpatias humanas 
ou o preconceito nos tornem parciais.
Que sejamos um em Vós, 
caminhando juntos para a vida eterna,
sem jamais nos afastarmos da verdade e da justiça.
Nós vo-lo pedimos a Vós, que agis sempre em toda a parte,
em comunhão com o Pai e o Filho,
pelos séculos dos séculos. Amen.

DOMINGO DA PALAVRA: o Papa Francisco instituiu o III 
Domingo do Tempo Comum como o Domingo da Palavra de 
Deus. Com ele recorda a “importância e o valor da Sagrada 
Escritura para a vida cristã”. Como estamos a valorizar a 
Palavra de Deus na Liturgia e na nossa vida? 

PANDEMIA - ORIENTAÇÃO PARA AS CELEBRAÇÕES LITÚRGICAS: 
devido ao forte agravamento da pandemia, devido sobretudo 
à variante Ómicron da Covid-19, a Conferência Episcopal 
recomenda vivamente que se observe um adequado 
distanciamento entre as pessoas, conforme as orientações 
da DGS. Continuam em vigor as medidas de prevenção, tais 
como o uso das máscaras, a devida higienização das mãos e 
dos espaços celebrativos e a comunhão na mão, entre outras. 

LEILÃO DE REIS: estamos a prever fazer o leilão no primeiro 
domingo de Fevereiro. Esperemos que já haja condições para 
tal. Pedimos a vossa compreensão e motivação para esta 
iniciativa comunitária de ajuda às necessidades da paróquia.

ESTATÍSTICA PAROQUIAL DE 2021: no passado ano, celebraram-
se 10 batismos; 39 crianças celebraram a Primeira Comunhão; 25 
jovens celebraram o Sacramento da Confirmação; 3 pares de jovens 
celebraram o Matrimónio; e 22 irmãos habitam já a Casa do Pai.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO: sexta-feira, dia 21, das 17h às 19h. 


