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Cantai ao Senhor um cântico novo, 
cantai ao Senhor, terra inteira. 
Glória e poder na sua presença, 

esplendor e majestade no seu templo. 

Ano - XVI 

Ano Litúrgico A 

22 de Janeiro de 2023 

Nº 845 

Atendimento do Pároco: Residência Paroquial - 4740-165 Belinho 

Ter.: 15:30 às 16:45 hs / Sáb:10:00 às 12:00 hs 

Telefone: 253 871 128  -  Telemóvel: 966 310 616 

OS SÍMBOLOS DA JMJ 

A CRUZ: A cruz da JMJ ficou conhecida por diversos nomes: Cruz do 
Ano Santo, Cruz do Jubileu, Cruz da JMJ, Cruz Peregrina, e muitos 
chamam Cruz dos Jovens porque ela foi entregue pelo Papa João 
Paulo II aos jovens para que a levassem por todo o mundo, a todos 
os lugares e a todo tempo. A cruz de madeira de 3,8 metros foi cons-
truída e colocada como símbolo da fé católica, perto do altar principal 
na Basílica de São Pedro durante o Ano Santo da Redenção 
(Semana Santa de 1983 à de 1984). No final daquele ano, depois de 
fechar a Porta Santa, o Papa João Paulo II deu essa cruz como um 
símbolo do amor de Cristo pela humanidade. Quem a recebeu, em 
nome de toda a juventude, foram os jovens do Centro Juvenil Interna-
cional São Lourenço, em Roma. Estas foram as palavras do Papa 
naquela ocasião: “Meus queridos jovens, na conclusão do Ano 
Santo, eu confio a vocês o sinal deste Ano Jubilar: a Cruz de 
Cristo! Carreguem-na pelo mundo como um símbolo do amor de 
Cristo pela humanidade, e anunciem a todos que somente na 
morte e ressurreição de Cristo podemos encontrar a salvação e 
a redenção” (Sua Santidade João Paulo II, Roma, 22 de abril de 
2004). Os jovens acolheram o desejo do Santo Padre. Desde 1984, a 
cruz da JMJ peregrinou pelo mundo, através da Europa, além da 
Cortina de Ferro, e para locais das Américas, Ásia, África e Austrália, 
estando presente em cada celebração internacional da Jornada Mun-
dial da Juventude. Em 1994, um compromisso foi assumido, para 
que, desde então, a cruz percorresse as dioceses do país sede de 
cada JMJ internacional, como um meio de preparação espiritual para 
o grande evento.  
O ÍCONE: Em 2003, o Papa João Paulo II deu aos jovens um segun-
do símbolo de fé para ser levado pelo mundo, acompanhando a cruz 
da JMJ: o ícone de Nossa Senhora, “Salus Populi Romani”, uma 
cópia contemporânea de um antigo e sagrado ícone encontrado na 
primeira e maior basílica para Maria a Mãe de Deus, no Ocidente, 
Santa Maria Maior. “Hoje eu confio a vocês... o ícone de Maria. De 
agora em diante, ele vai acompanhar as Jornadas Mundiais da Ju-
ventude, junto com a cruz. Contemplem a sua Mãe! Ele será um sinal 
da presença materna de Maria próxima aos jovens que são chama-
dos, como o apóstolo João, a acolhê-la em suas vidas” (Roma, 18ª 
Jornada Mundial da Juventude, 2003). "Queridos jovens, ao final do 
Ano Santo confio a vocês o sinal deste Ano Jubilar: a Cruz de Cristo! 
Levem-a ao mundo, como sinal do amor do Senhor Jesus pela huma-
nidade e anunciem a todos, que somente em Cristo morto e ressusci-
tado há salvação e redenção".  

PEREGRINAÇÃO DOS SÍMBOLOS DA JUVENTUDE 

Na Arquidiocese de Braga os símbolos chegam no dia 29, entregues 
pela Diocese de Viana do Castelo. Depois percorrerão os 14 arcipres-
tados até saírem para Aveiro, no dia 3 de março. Para sabermos um 
pouco mais sobre este este momento de preparação para a JMJ, 
conversamos com o coordenador executivo do Comité Organizador 
Diocesano (COD) de Braga, Alberto Gonçalves.  
[Igreja Viva] - Pode falar um pouco da importância da chegada de 
símbolos? É um “acordar” para a Jornada?  
[Alberto Gonçalves] - Isso mesmo. Esta é a caminhada que a dioce-
se vai ouvindo falar. A chegada dos símbolos está a fazer despertar 
todos os arciprestados, para um trabalho que vai ser diferente, de 
fazer chegar os símbolos às pessoas, aos ambientes. Demos liberda-
de aos nossos arciprestados para eles poderem mostrar os símbolos 
dentro do arciprestado, alguns deles querem mesmo fazê-los passar 
pelas paróquias todas. Os símbolos mostrarão in loco o que é a Jor-
nada e como é importante nós participarmos. Alguns miúdos mais 
novos e outros do secundário já ouviram falar que vem o Papa, mas 
depois não percebem muito bem o contexto.  
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[I.V] - “Tocar” nos símbolos mostra que a JMJ é uma coisa real, que 
vai acontecer mesmo.  
[A.G.] - É uma sensação diferente. Quem já tocou, quem já participou 
nas Jornadas Mundiais da Juventude como eu, que já tenho alguns 
anos disto, de estar com a juventude a trabalhar com a juventude, 
experimentou esse sentimento. Mesmo antes, como jovem, já desde 
97 tenho ido a quase todas as JMJs e já toquei nos símbolos, que 
estiveram cá em Braga, aquando da Jornada de Madrid. É muito 
diferente a sensação de estar ali junto dos símbolos - ‘Olha, vieram 
cá! Isto foi entregue pelo Papa João Paulo’. São os símbolos que 
fazem com que a juventude, ao longo destes anos, se vá agregando, 
estando sempre unida junto da Cruz. 
 [I.V] - O que o atraiu para a jornada e o que o fez continuar a partici-
par e estar envolvido nisso?  
[A.G.] - Em 97 eu já estava no seminário, tinha tido uma experiência 
de Igreja um bocadinho diferente, fazia parte do grupo de jovens, mas 
nunca tinha saído assim tão longe, com tanta gente. E ver assim por 
volta de 1 milhão de pessoas junto com o Papa… É uma sensação 
que só mesmo vivendo. Às vezes perguntam ‘como é ir à Jornada?’ 
Tens de ver para experimentar, não dá para explicar, porque é uma 
sensação muito boa, de sentir- -se unido ali à volta da cruz, sentir a 
presença de muitos jovens que acreditam e estão todos juntos a 
pensar no mesmo, a rezar juntos. É muito diferente.  
[I.V] - É uma sessão de pertença? A Igreja viva, como os jovens…  
[A.G.] - Pertença a um lugar, pertença à Igreja. Por exemplo, as pes-
soas não sabem que o altar de Colónia tinha terra de todos os países 
que participaram nas Jornadas Mundiais da Juventude. Previamente, 
numa das reuniões, todos levámos uma caixinha de terra para fazer o 
altar. Aquele altar não era só o altar das jornadas, mas era um altar 
que tinha terra, pertença de todo o mundo e toda a gente que estava 
ali a participar. E depois toda aquela sensação de estar ali à volta, na 
altura era Papa Bento XVI, passar a noite, de estar junto com os 
outros a rezar enquanto chovia. Estava frio, mas ninguém saiu dali. 
Toda a gente ficou, toda a gente quis estar lá. Estas são as experiên-
cias das jornadas. Quem vai pela primeira vez de certeza vai experi-
mentar de uma forma diferente, como eu experimentei. Há sempre 
histórias muito bonitas das jornadas e que nos fazem pensar. Por 
exemplo, em Madrid, no campo de Cuatro Vientos (onde foi a Vigília 
da JMJ 2011) houve uma ventania, toda a gente com medo, tinha 
umas torres enormes e de um momento para outro aquilo acalmou e 
tivemos a oração da noite. Portanto, há sempre experiências muito 
boas nas jornadas. Há sempre sinais que ficam de uma jornada para 
outra e que nos fazem continuar. Se calhar não pensava que 20 anos 
depois estava aqui.  
[I.V] - O que a Jornada traz para a Igreja de Portugal?  
[A.G.] Vai trazer renovação, um novo incentivo, e para alguns um 
reencontro. Se for só para ser uma grande festança com muita gente, 
não traz grande coisa. Tem que trazer fé, sentido de pertença à Igre-
ja, testemunho, levar a Igreja aos outros… porque senão as jornadas 
são só mais um momento. A semana da JMJ em Lisboa vai ser o 
culminar de uma caminhada que teve que ser feita em todas as dio-
ceses e com os outros. Vamos ver aqui muita gente e não é só alojá-

los, mas acolhê-los. E acolher é muito mais do que alojar, é saber 
abrir os braços, saber compreender o outro. Se acolhermos bem 
também depois vamos ser bem acolhidos pelos outros. O país todo 
unido à volta de um evento da Igreja Católica. (continua) 



Q 
uando Jesus ouviu 
dizer que João Bap-
tista fora preso, reti-
rou-Se para a Gali-

leia. Deixou Nazaré e foi habitar 
em Cafarnaum, terra à beira-mar, no território 
de Zabulão e Neftali. Assim se cumpria o que 
o profeta Isaías anunciara, ao dizer: «Terra de 
Zabulão e terra de Neftali, estrada do mar, 
além do Jordão, Galileia dos gentios: o povo 
que vivia nas trevas viu uma grande luz; para 
aqueles que habitavam na sombria região da 
morte uma luz se levantou». Desde então, Je-
sus começou a pregar: «Arrependei-vos, por-
que está próximo o reino dos Céus». 
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Mt 4, 12-17 

Palavra do Senhor 
III Domingo Comum 

Acólitos 
Edite, Iara, Afonso, Dinis, Rafael, Rodrigo, 

 Tomás ,Tiago, Letícia e Dinis.  

Leitores 

Sáb 
Juventude Unida de Belinho 

Dom  
Paulo e Guida 

Comissão de Festas 

Grupo 

Limpeza 

Aurora Ledo e Fátima Silva. 

Meditando a Palavra - “ESTÁ PRÓXIMO O REINO DOS CÉUS” 

A palavra de Deus é o alimento que precisamos para fortalecer o nosso 
desejo de transformação e de vida nova. Neste domingo, Jesus Cristo 
quer iniciar ou retomar a sua ação dentro de nós, para renovar a nossa 
fé, renovar a nossa vida.  
“Está próximo o reino dos céus” - A conversão pedida por Jesus Cris-
to começa pela nossa disponibilidade em nos deixarmos atravessar pela 
luz do amor que cura as feridas do pecado e nos faz vislumbrar o hori-
zonte de uma vida feliz. O essencial deste dia, Domingo da Palavra de 
Deus, gravita à volta deste anúncio: «Convertei-vos, pois está próximo o 
reino dos céus». O chamamento dos primeiros discípulos descrito de um 
modo tão simples e rápido serve para ilustrar a transformação que tam-
bém pode acontecer connosco. É provável que o processo seja mais 
lento e mais sinuoso. Houve e há muitas resistências à conversão! No 
anterior episódio, lembramos que os textos bíblicos, hoje para nós, são 
um alicerce e um roteiro: alicerce que sustenta a nossa experiência de 
fé; roteiro que nos ajuda a perceber o caminho que cada um pode per-
correr para construir a própria vida. O encanto de viver - A primeira 
coisa que aprendemos, neste segundo episódio, é que Jesus deixou 
Nazaré e foi morar para Cafarnaum. Está na hora de deixarmos 
“Nazaré”, isto é, a fé infantil, tudo aquilo que nos prende ao comodismo 
do “sempre fiz assim”, dos vícios guardados ao longo dos anos. Está na 
hora de ir morar para “Cafarnaum”, ou seja, iniciar uma nova etapa na 
nossa vida espiritual. É o primeiro passo rumo à conversão, à renovação 
da vida: Ano novo, fé renovada. 
Em segundo lugar, ensina-nos a acolher a proximidade de Deus. «Está 
próximo o reino dos céus», quer dizer, Deus visita-nos, é Deus connos-
co, vem despertar dentro de nós o encanto de viver, a alegria de nos 
sentirmos amados. Não há modo mais eficaz: a fé é renovada, quando 
sentimos Deus vivo e presente na nossa vida. Deixar as redes é o tercei-
ro ensinamento: deixar tudo aquilo que nos enreda e nos prende a tantas 
coisas inúteis, para viver centrados no que é importante, desprendidos, 
sem medo de iniciar uma nova aventura. Por fim, ser “pescadores de 
homens”, isto é, colocar as pessoas em primeiro lugar, cultivar relações 
profundas, curar feridas abertas, promover experiências fraternas. Este é 
o ano para começar um novo estilo de vida: deixar de estar ancorado no 
egoísmo, para caminhar com Deus e para Deus, com os outros e para os 
outros. Hoje, Jesus Cristo diz a cada um de nós: Tem coragem, eu estou 
contigo, abre o teu coração ao meu amor e terás o encanto de viver, 
verás que este ano novo te traz uma fé renovada. Estás sempre a tempo 
de mudar! 
 

 

Datas e iniciativas do Conselho Pastoral Paroquial 
21|Eucaristia Vespertina às 19h00 (35º Aniv. dos Grupo de Jovens) 
22| 2º Domingo da Romaria de Santo Amaro: Eucaristia às 8h00 
(igreja Paroquial) e às 10h00 (Capela de Santo Amaro), animada, no 
canto, pelo coro “Cantores da Manhã. 
27|Encontro de Catequistas, às 19h00, no Salão Paroquial. 
29|3º Domingo da Romaria de Santo Amaro: Eucaristia às 8h00 (igreja 
Paroquial) e às 10h00 (Capela de Santo Amaro), animada, no canto, 
pelo coro “Senhora da Guia”. 

Segunda  18:30 horas 

Familiares de Maria Augusta Pereira Lima 

António Alves Martins|Pascoal Pires dos Santos 

Intenções e familiares de M.C.P. 
Mateus Faria Neiva, Jacindra Gonçalves, Manuel Alípio Fernandes 
Gomes e Manuel Amaro Gonçalves Gomes 

Terça  18:30 horas 

Cândido Ribeiro Coutinho|Pascoal Pires dos Santos 

Maria dos Anjos Gonçalves da Costa Azevedo 

Delfim Matias de Sá, pais, avós e irmã Cecília 

Fernando Figueiredo Abreu Vaz 

Quarta  18:30 horas 

Manuel Martins de Abreu (Aniv.), Carolina Rodrigues Meira e José 
Meira de Abreu/Manuel Eiras de Meira Torres (Aniv.) 
Isaura Almeida Gonçalves, marido e filho 

Pascoal Pires dos Santos|Manuel Augusto Pereira Almeida 

José Laranjeira Viana|Manuel Enes da Cruz, pais, sogros 

Quinta      18:30 horas 

Ana Martins (Aniv.)|Alcinda Pires Almeida (Aniv.) 
Manuel Meira de Almeida (Aniv.)/Pascoal Pires dos Santos 

Quintino da Silva Marques, filhos Cândido, Glória e Manuel e sogros 
Torcato e Maria 

Sexta  18:30 horas 

Joaquim Gonçalves de Oliveira (Aniv.) 
Manuel Quintino Coutinho Marques/Carolina Augusta Cepa Laranjeira 

Pascoal Pires dos Santos|Intenções e familiares de M.C.P. 
Sábado  18:30 horas  
Alberto Peixoto Domingues|Olívia Torres Pereira 

P. Manuel Alves Coutinho|Pascoal Pires dos Santos 

Alfredo de Sousa Miranda, esposa e filho 

Maria da Glória Moreira Marques e Intenções de família 

Intenções e sufrágio dos familiares de José Coutinho e esposa Teresa 
Arezes 

Domingo  8 horas Intenções dos fiéis 

Domingo  10:00 horas Capela Santo Amaro 

Maria Pereira Fernandes Lima (Aniv.)/Olívia Alves Caseiro Moreira 

Manuel Sá Pereira (Aniv.)|Manuel Gonçalves da Costa (Aniv.) 
Pascoal Pires dos Santos|Maria Alice Torres da Costa 

 

-Sagrada Família: 39€ (Outeiro e Rua da Praia) 
-Oferta em honra da Senhora da Guia: 5€ 

 

Campanha para a Conservação e Restauro dos altares: Total 
45.086,70€. Muito Obrigado! 

 

Campanha para o restauro dos bancos da igreja: Total 2.510,00€. 
Muito Obrigado! 

200€ de Casal Anónimo (com celebração de 2 missas em sufrágio dos 
familiares de M. C. P.) |350€ de Filipe Moreira e irmãos (com celebra-
ção de 3 missas pelas suas intenções e familiares) 

Intenções —  23 a 29 de Janeiro 


