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PERGUNTA 
DA SEMANA

Numa provação, 
quem é a 

primeira pessoa 
que procuras?

O discipulado nasce de um encontro! 
«Que procurais?». A missão do Mestre 
desperta a vocação dos (futuros) 
discípulos. «Eles foram ver onde 
morava e ficaram com Ele nesse 
dia». Deus conta com a colaboração 
humana para realizar os seus planos. 
Convoca e espera, com paciência, 
a generosidade da resposta: «Falai, 
Senhor, que o vosso servo escuta». 
Deus toma a iniciativa, aproxima-
se, chama pelo nome, insiste uma 
e outra vez, sem desanimar. Mas o 
consentimento é essencial, porque
precisa de ser livre e assumida: 
«Assim o quero, ó meu Deus, a vossa 
lei está no meu coração». Esta íntima 
relação é sustentada e fortalecida 
pela presença ativa do Espírito 
Santo: «Aquele que se une ao Senhor 
constitui com Ele um só Espírito».

«Que procurais?». Há perguntas 
que podem mudar a vida! Uma 
delas é a que Jesus Cristo dirigiu 
aos amigos de João Batista. São as 
primeiras palavras que o evangelista 
coloca na boca do Mestre. A mesma 
interpelação dirige-se a mim e a ti. Na 
normalidade da vida, Jesus Cristo vem 
ao nosso encontro e pergunta: «Que 
procurais?». De facto, é nos caminhos 
da existência quotidiana que o Mestre 
vem ao nosso encontro! «É Jesus que 
toma a iniciativa. Quando tratamos 
algo com Ele a pergunta é sempre 
invertida: de interrogantes tornamo-
nos interrogados, de ‘procuradores’ 
passamos a ‘procurados’» (João 
Paulo II). Aqueles aprendizes de 
discípulos, «ficaram com Ele nesse 
dia». Qual é a tua decisão?

“Que “Que 
procurais?”procurais?”

‘Aprendizes do caminho’ 
em laboratoriodafe.pt

Ficar com 
o Mestre
Jesus Cristo chama a iniciar um 
novo relacionamento: o discipulado. 
A história dos primeiros discípulos é, 
afinal, a nossa história. Pensa na tua 
história de cristão, no modo como te 
tens relacionado com Jesus Cristo. 
Seja qual for o teu percurso, permite 
hoje que se torne numa história de 
encontro capaz de deixar uma marca 
no teu coração, capaz de mudar a 
tua vida. No momento certo, lhe dirás: 
«Mestre, onde moras?», ou seja, «Quero 
ficar contigo».
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INFORMAÇÕES 
 
FESTAS DE SÃO BRÁS. Dia 25 de Janeiro iniciará a 
novena. A 03 e 07 de Fevereiro, às 11h00, haverá missa 
em honra de São Brás. Todas as celebrações terão lugar na 
Igreja Nova. Para oração dos devotos, a Igreja Matriz 
estará aberta nos dias 03, 06 e 07 de Fevereiro, conforme 
possível pelas normas de confinamento à altura. 
 
ENCONTRO ARQUIDIOCESANO DE LEITORES. No dia 
23 de Janeiro, com início às 09h30 e conclusão pelas 12h30.  
 
ENCONTRO PREPARAÇÃO MATRIMÓNIO. O próximo 
encontro de preparação para o matrimónio, na nossa zona 
pastoral, decorrerá em São Lázaro nos dias 24 e 25 de Abril. 
 
NOVO CONFINAMENTO. “Tendo em conta as 
orientações governamentais decretadas para o 
confinamento que se inicia a 15 de janeiro, continuaremos 
com as celebrações litúrgicas, nomeadamente a Eucaristia 
e as Exéquias.  Outras celebrações, como Batismos, 
Crismas e Matrimónios, devem ser suspensas ou adiadas 
para momento mais oportuno, quando a situação sanitária 
o permitir” (Conferência Episcopal Portuguesa). 
 
HORÁRIO CELEBRAÇÕES. Embora este confinamento 
deixe em aberto a possibilidade de celebrar de tarde, 
ouvido o Conselho Pastoral, mantenho as celebrações da 
parte da manhã. Porque ainda é muito incerto o que será 
definido daqui a 15 dias, e alterar constantemente os 
horários não será melhor medida a tomar. 
 
ATENDIMENTO. Deve ser privilegiado o contacto 
telefónico. Algum assunto que seja necessário tratar 
presencialmente, deve ser combinado previamente. 
 

 

 

 

Dom. 17. 08h00 José Ribeiro da Mota e pais 

 11h00  PELO POVO 

Seg. 18. 18h45 Maria Celeste Moutinho Moura Peixoto 

Ter. 19. 18h45 7º dia Fernando Fernandes da Costa 

Qua. 20. 18h45 Maria de Jesus Machado (A); Maria José Dias Vieira e marido; 

Severino Costa Simões e esposa; Manuel Fernandes Pereira; 

Elvira de Jesus Reis e marido 

Qui. 21. 18h45 int. particular 

Sex. 22. 18h45 Ana Veloso, marido e filhos 

Sáb. 23. 11h00 Maria Conceição Carvalho; Herculano Manuel Pires; Luís 

Peixoto Marcos, José Peixoto Marcos e fam.; Glória Magalhães 

Dantas Machado; Caetano Sousa Teixeira; Manuel Moreira, 

Maria Conceição Machado, Augusto Lobato e Maria Augusta 

Gomes 

Dom. 24. 08h00 Vítor Manuel Figueiredo Petisca, pais e sogros 

 11h00  PELO POVO 

Agenda Litúrgica 
 

20.01 

. São Sebastião 
 

21.01 

. Santa Inês 
 

22.01 

. São Vicente 
 

24.01 

. São Francisco de Sales 
 
 

Agenda Paroquial 

 
22.01 
Encontro 

Arquidiocesano dos 

Ministros da Palavra 

 

23.01 
Encontro 

Arquidiocesano dos 

Ministros da Palavra 

 

25.01 
Novena São Brás 

 

02.02 

Dia do Consagrado 

 

03.02 

Festa de São Brás 

 

04.02 

Oração pela 

Vida/Vocações (S. 

Vítor), 21h15 

 

07.02 


