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O que significa discernir? 
 
[Continuação…] Por isso é muito importante saber discernir: as grandes escolhas 
podem surgir de circunstâncias à primeira vista secundárias, mas que se revelam 
decisivas. Por exemplo, pensemos no primeiro encontro de André e João com Jesus, 
um encontro que nasce de uma simples pergunta: “Rabi, onde moras?” – “Vinde ver!” 
(cf. Jo 1, 38-39), diz Jesus. Um diálogo muito breve, mas é o início de uma mudança que, 
passo a passo, marcará a vida inteira. Anos mais tarde, o Evangelista continuará a 
lembrar-se daquele encontro que o mudou para sempre, recordando-se até da hora: 
«Eram cerca das quatro horas da tarde» (v. 39). Foi a hora em que o tempo e o eterno 
se encontraram na sua vida. E, numa decisão boa, certa, encontra-se a vontade de Deus 
com a nossa vontade; encontra-se o caminho atual com o eterno. Tomar uma decisão 
certa, depois de um caminho de discernimento, significa fazer este encontro: o tempo 
com o eterno. 
Portanto: conhecimento, experiência, afetos, vontade: eis alguns elementos 
indispensáveis para o discernimento. No decurso destas catequeses veremos outros, 
igualmente importantes. 
O discernimento - como eu dizia – exige esforço. Segundo a Bíblia, não encontramos 
diante de nós, já embalada, a vida que devemos viver: não! Devemos decidi-la 
continuamente, de acordo com as realidades que se apresentam. Deus convida-nos a 
avaliar e a escolher: Criou-nos livres e quer que exerçamos a nossa liberdade. Por isso, 
discernir é difícil. 
Vivemos frequentemente esta experiência: escolher algo que nos parecia bom e, no 
entanto, não o era. Ou saber qual era o nosso verdadeiro bem e deixar de o escolher. O 
homem, diversamente dos animais, pode errar, pode não desejar escolher de modo 
correto. A Bíblia mostra-o a partir das suas primeiras páginas. Deus dá ao homem uma 
instrução exata: se quiseres viver, se quiseres desfrutar da vida, lembra-te que és 
criatura, que não és o critério do bem e do mal, e que as escolhas que fizeres terão uma 
consequência para ti, para os outros e para o mundo (cf. Gn 2, 16-17); podes fazer da 
terra um jardim magnífico, ou podes transformá-la num deserto de morte. Um 
ensinamento fundamental: não é por acaso que se trata do primeiro diálogo entre Deus 
e o homem. O diálogo é: o Senhor dá a missão, é preciso fazer isto e aquilo; e o homem, 
a cada passo que dá, deve discernir qual é a decisão a tomar. O discernimento é aquela 
reflexão da mente, do coração que devemos fazer antes de tomar uma decisão. 
O discernimento é árduo, mas indispensável para viver. Requer que eu me conheça, 
que saiba o que é bom para mim aqui e agora. Exige sobretudo uma relação filial com 
Deus. Deus é Pai e não nos deixa sozinhos, está sempre disposto a aconselhar-nos, a 
encorajar-nos, a acolher-nos. Mas nunca impõe a sua vontade. Porquê? Porque quer 
ser amado, não temido. E Deus também quer que sejamos filhos, não escravos: filhos 
livres. E o amor só pode ser vivido na liberdade. Para aprender a viver é preciso 
aprender a amar, e por isso é necessário discernir: o que posso fazer agora, diante 
desta alternativa? Que seja um sinal de mais amor, de mais maturidade no amor. 
Peçamos que o Espírito Santo nos guie! Invoquemo-lo todos os dias, especialmente 
quando devemos fazer escolhas. Obrigado!    [Continua…] 
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INTENÇÕES PARA A SEMANA 
Pelos aniversariantes da Comunidade; 

Pelas famílias que rezam unidas; 
Pelos Movimentos de Apostolado; 

Pelas intenções do Santo Padre; 
Pelas intenções do nosso Arcebispo; 

Escutar a Palavra 
Isaías 8, 23b – 9, 3 | 

Salmo 26 (27), 1.4.13-14 | 
1 Coríntios 1, 10-13.17 | 

Mateus 4, 12-23 | 

 
 
 
 
 
 
 
 

Viver a Palavra 
«E curava todas as doenças entre o povo» 

Estamos quase a terminar o mês de Janeiro, 
celebrando duas dimensões marcantes da 
caminhada neste mês: a Paz (Natal e primeiro dia 
do ano) e a Unidade (Semana de Oração que 
estamos a viver). Nestes dias, rezamos pela 
Unidade, em comunhão com todos os nossos 
irmãos cristãos que a história separou. Em 
Dezembro e início do ano, rezámos pela Paz, em 
comunhão com todos os crentes que erguem os 
olhos para Aquele que chamam Deus. Devemos 
desejar esta Unidade e esta Paz, porque sofremos 
todos da separação e dos conflitos de vária ordem. 
Mas se a Unidade e a Paz permanecem apenas 
como votos, quem os realizará? É preciso decidir e 
fazer a Unidade. Há palavras, gestos, caminhadas 
que unem, que congregam. Isso tem um nome: 
Reconciliação. É preciso decidir e fazer a Paz: há 
mãos estendidas, olhares benevolentes, escutas 
atentas, palavras apaziguadoras, julgamentos 
compreensíveis. Isso tem um nome: Perdão. A 
Unidade e a Paz: podemos desejá-las! A 
Reconciliação e o Perdão: devemos decidi-los! 



  
Forjães (Santa Marinha) – Intenções de 23 a 29 de janeiro de 2023 

Segunda, 17h30: José Joaquim Dias dos Santos|Emília dos Santos Silva (CSS)|Cândida da Costa Matos 
(CSS)|Manuel Domingos da Costa e família|Francisco Ferreira da Silva |Maria de Fátima dos Santos 
Quintão. 
Terça, 17h30: Maria Alves Martins (CSS)|Maria de Lurdes Faria Correia (CSS)|Maria do Abílio Gonçalves 
Carvalho|Almas do Purgatório. 
Quarta, 17h30: Maria Alves Pereira e marido|Manuel Alves da Cunha (CSS)|Cirilo Martins Ribeiro 
(CSS)|Maria de Fátima dos Santos Silva Rocha|Andreia Coutinho, pai e avós|José Maria da Cruz Coutinho, 
pais, irmãos e filha Andreia. 
Quinta, 17h30: Augusto Duarte dos Santos (CSS)|Maria de Fátima dos Santos Quintão (CSS)|Maria Viana 
Ribeiro Lima|José Francisco da Igreja Junior|Pelos falecidos, sócios e simpatizantes do Grupo Associativo 
de  Divulgação Tradicional de Forjães (GADTF, que perfaz 39 anos de existência). 
Sexta, 17h30: Cândida Meira Laranjeira|Salvador do Casal Almeida (CSS)|Almas do 
Purgatório.Sábado,17h30: Almas do Purgatório e devotos (Madorra)|Maria Amélia Marques 
Simão|Ângela de Jesus Queirós e marido|Henrique Lima Torres Ribeiro, pais e irmão|Domingos do Vale e 
Silva e esposa|Laurinda de Sá Arezes|Honra de Santo Expedito|Maria Olímpia da Cruz Rodrigues e 
marido|Intenções da família Torres|Adelino da Silva Casal. 
IV Domingo Comum 9h00: Arnaldo Martins Ribeiro, esposa, filhos, vivos e falecidos|Arminda Cachada 
Rolo|Maria Eva da Silva e Sá, pais e família|Maria Alves Ribeiro e mãe|Guilhermina Rodrigues de Almeida, 
filho e genro|Laurentino Faria Sampaio, esposa e filha|Manuel Dias Monteiro e pai|Antero de Faria 
Torres, esposa, neto e família. 
IV Domingo Comum 11h15: Augusto Fernandes Pimenta (Aniv.) e filho|Albino Martins Ribeiro Gomes e 
família|Laurinda Alves Neiva da Cruz e marido|Fernando Lima de Matos, sogros e cunhada|José da Silva 
Vale, mãe e filho|Augsuto Fernandes Pimenta|Luís César Ribeiro Sampaio e avós|Idaíma da Costa Ribeiro 
e neto. 

Atendimento: Quintas e Sábados, das 15h30-16h45 - Contacto: 253 871 153 (966 310 616) 
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.  
A conversão pedida por Jesus Cristo começa pela nossa disponibilidade em nos deixarmos atravessar pela luz do 
amor que cura as feridas do pecado e nos faz vislumbrar o horizonte 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». 
É provável que o processo seja mais lento e mais sinuoso.  
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 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. (Igreja Viva) 

Datas e iniciativas do Conselho Pastoral Paroquial 
• 18 a 25| Semana de Unidade dos Cristãos: “Aprendei a fazer o bem e a procurai a justiça” (Is. 1,7) 
• 21| Eucaristia Vespertina às 17h30. 
• 22| III Domingo Comum: Eucaristias às 9h00 e 11h15. 
• 28| Eucaristia Vespertinas às 18h30. 
• 29|IV Domingo Comum: Eucaristias às 9h00 e 11h15. 

 
*DÊ SANGUE – SÊ DOADOR DE MEDULA ÓSSEA – Seja solidário, no próximo dia 23 de janeiro das 15h00 às 
19h00, na Sede da Junta de Freguesia de Forjães. Os Forjanenses também salvam vidas! 

ACOLHIMENTO DOS SÍMBOLOS DA JMJ DE 1 A 6 DE AGOSTO 2023 
VAMOS RECEBER OS SÍMBOLOS DA JMJ, NO PRÓXIMO DIA 29 DE JANEIRO/2023 (DOMINGO), NA “PONTE DA 
AMIZADE”, A PONTE SOBRE O RIO NEIVA, ÀS 18H00. VAMOS CONCENTRAR-NOS JUNTO À REFERIDA 
PONTE SOBRE O RIO NEIVA E, DEPOIS SEGUIREMOS EM ROMAGEM/PEREGRINAÇÃO EM DIREÇÃO À IGREJA 
PAROQUIAL DE ANTAS (S. PAIO) PARA UM TEMPO DE ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO.  
- NO DIA SEGUINTE, DIA 30 DE JANEIRO (SEGUNDA), OS SÍMBOLOS VÃO SER COLOCADOS NA ESCOLA 
SECUNDÁRIA HENRIQUE MEDINA (ESPOSENDE), SENDO QUE, NA TARDE DESTE DIA, PASSARÃO PARA A 
IGREJA MATRIZ DE ESPOSENDE. ÀS 21H00, SERÁ CELEBRADA UMA EUCARISTIAS, ABERTA A TODOS… 
- NO DIA 31 DE JANEIRO (TERÇA), ENTREGAMOS OS SÍMBOLOS DAS JORNADAS, NO LUGAR DE CRIAZ 
(APÚLIA), AO ARCIPRESTADO DE PÓVOA DE VARZIM/VILA DO CONDE. TODOS ESTAMOS CONVOCADOS! 
PARTICIPEMOS! 

Obras na igreja Matriz (Conservação e Restauro dos altares): Total de 19.433,00€. Obrigado! 
• 50,00€ de Manuel Freixo e Maria José (Bodas de Ouro Matrimoniais) 

 

 
 

PEREGRINAÇÃO DOS SÍMBOLOS DA JUVENTUDE 

Na Arquidiocese de Braga os símbolos chegam no dia 29, entregues pela Diocese de Viana do Castelo. 
Percorrerão os 14 arciprestados até saírem para Aveiro, no dia 3 de março. Para sabermos um pouco 
mais, conversamos com o coordenador Diocesano (COD) Braga, Alberto Gonçalves.  
[Igreja Viva] – Qual a importância da chegada de símbolos? É um “acordar” para a Jornada?   
[Alberto Gonçalves] - Isso mesmo. Esta é a caminhada que a diocese 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 liberdade aos nossos arciprestados 
para eles poderem mostrar os símbolos dentro do arciprestado, alguns deles querem mesmo fazê-
los passar pelas paróquias todas. Alguns estão a fazer chegá-los aos ambientes como prisões, quartéis 
dos bombeiros, universidades, escolas, principalmente às escolas secundárias, para também 
incentivar os jovens a que se inscrevam e tomem consciência do que é a JMJ.  
[Igreja Viva] - “Tocar” nos símbolos mostra que a JMJ é uma coisa real, que vai acontecer mesmo.  
[Alberto Gonçalves] - 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. 
 [Igreja Viva] - O que o atraiu e o que o fez continuar a participar na JMJ e estar envolvido nisso?  
[Alberto Gonçalves] - 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… E ver 
assim por volta de 1 milhão de pessoas junto com o Papa…  uma sensação que só mesmo vivendo. Às 
vezes perguntam ‘como é ir à Jornada?’ Tens de ver para experimentar, 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.   
[Igreja Viva] - É uma sessão de pertença? A Igreja viva, como os jovens…   
 [Alberto Gonçalves] - Pertença a um lugar, pertença à Igreja. Por exemplo, as pessoas não sabem 
que o altar de Colónia - 2005 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 
experiências das jornadas. Quem vai pela primeira vez de certeza vai experimentar 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 (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 nos fazem continuar. Não pensava que 20 anos 
depois estava aqui.  
[Igreja Viva] - O que a Jornada traz para a Igreja de Portugal?   // [Alberto Gonçalves] - 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. A semana da JMJ em Lisboa vai ser o culminar de uma 
caminhada que teve que ser feita em todas as dioceses 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) 


