
Cada baptizado é convidado
a  passar por este mundo

fazendo o bem.

Serviço Litúrgico
Domingo, 09 de Janeiro — 08h30
— Santíssimo Sacramento

Segunda, 10 de Janeiro — 18h00
Não há Missa

Quinta, 13 de Janeiro — 18h00
Não há Missa

Sábado, 15 de Janeiro — 17h30
— Almas
— António Pires da Silva
— Albino de Jesus e esposa
— Virgínia Sampaio Boaventura e marido
— Olívia Barbosa da Silva, marido, pais, sogros

e irmãos
— Augusto Rafael Couto da Costa, avós e tia
— Porfírio de Lemos Neiva, sogros e cunhado
— Elbino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Maria das Dores Martins Freixo Cruz e pais
— Maria Augusta Miranda Gonçalves de Sá e

sogra
— Maria da Silva Duarte e família
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
Domingo, 16 de Janeiro — 08h30
— Almas
— Francisco Brandão Linhares
— António Pires da Silva
— Maria Adília de Lemos e marido
— Maria do Nascimento Barbosa Pires, irmã e

José Carlos
— Maria da Saúde Ribeiro da Rocha e padrinhos
— Manuel Torres Barbosa
— António da Silva
— Maria da Silva Sampaio e marido
— Justina Marques, marido e pais
— Maria da Conceição Alves Ferreira e marido
— Ana Sampaio Boaventura, marido e filhos
— Sebastião Fernandes, esposa e filho

Manuel José Pires, esposa, filhos e netos
— Maria Celeste Pires, mãe e sogros
— Fernando Ferreira dos Santos
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Intenções das Missas
Sábado, 15 de Janeiro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do 3.º  e 6.º Ano da Catequese
Domingo, 16 de Janeiro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
—  Adolescentes

do 8.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças

do 4.º Ano da Catequese

—  Adolescentes do 9.º Ano
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— Maria Celeste Sá Miranda
— Maria Laurentina Martins Vieira

Bíblia de casa em casa
Neste ano Pastoral do triénio «Tomar

conta da Palavra que toma conta de nós», um
dos modos que nos pode ajudar a Viver da
Palavra é procurar rezá-la mais. Para isso,
à semelhança do que acontece com a
Sagrada Família que anda de casa em casa,
os Catequistas começaram a fazer a
experiência da Bíblia de casa em casa.

A proposta foi já lançada aos Catequistas,
mas pode (e deve) alargar-se a todas as
famílias, até porque os nossos Catequistas
não preenchem todos os dias do mês. Se
alguém se quiser juntar ao grupo para fazer
a experiência da Bíblia de casa em casa pode
falar com a Malocas.

O importante é rezar com a Palavra de
Deus lembrando o que nos diz o Concílio
Vaticano II: «conhecer a Sagrada Escritura
é conhecer o próprio Cristo».Po
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Outros assuntos
I Domingo do Tempo Comum

(Baptismo do Senhor)
1.ª Leit. – Is 42, 1-4. 6-7;
Salmo – Sal 28, 1-2. 3ac-4. 3b e 9b-10;
2.ª Leit. – Act 10, 34-38;
Evangelho – Mt 3, 13-17.

Com a Festa do Baptismo do Senhor ter-
mina o ciclo do Natal e começa o Tempo
Comum, onde meditaremos sobre o que Je-
sus faz, o que ensina, quem acolhe e a quem
se dirige. Hoje, o evangelho de S. Mateus diz-
nos quem é Jesus e qual é a sua missão. Como
em todo o tempo do Natal, o centro continua
a ser Jesus

A linguagem utilizada no texto evangélico
não é uma reconstrução histórica do aconte-
cimento; o que se quer narrar e explicar tem
muitas referências à linguagem e às imagens
da literatura do Antigo Testamento, usadas
para explicar as teofanias ou manifestações
de Deus, como podemos constatar na sarça-
ardente com Moisés, na mensagem dada no
Monte Sinai, na vocação de muitos profetas.
Há aqui elementos comuns: o céu abre-se,
uma voz fala do céu, o Espírito de Deus des-
ce. Porém, o que tem que ficar claro é que o
Baptismo foi um momento muito importante
para Jesus para a compreensão da sua iden-
tidade e da sua missão que assumiu até às
últimas consequências.

Imediatamente depois de receber o bap-
tismo de João, que tinha um sentido peniten-
cial e de conversão (por isso, provocou em-
baraço ao próprio João), S. Mateus escreve
que "se abriram os céus" e que se ouviu uma
voz. O Baptismo de Jesus permite ver que
Deus comunica com os homens: a partir da-
quele momento, Jesus mostra a vontade do
Pai.  Nesta manifestação (teofania), aparece

Por falta de Sacristão
De acordo com o que se definiu no ano

passado, e conforme já recordei antes do fim
do ano, este ano de 2011 o serviço de Sacris-
tão é da responsabilidade da Aldeia de Baixo.

Apesar de várias insistências, ainda não
apareceu ninguém. Por isso, enquanto não
houver Sacristão, a Fábrica da Igreja respon-
sabiliza-se por abrir e fechar a porta da Igreja
ao Sábado e Domingo. à semana não haverá
Missa.

Assim, e já esta semana, as intenções das
missas que estavam marcadas serão celebra-
das no Sábado (as de segunda) e no Domingo
(as de quinta).

Como estes dias estão reservados para as
Missas das Confrarias das Almas e do Santís-
simo, não marcaremos mais missas, enquan-
to não tivermos Sacristão.

Cantar as Janeiras
Como vem sendo hábito, e mantendo a

tradição, a Ronda de Vila Chã vai cantar as
"Janeiras", aos Sábados e aos Domingos, a
partir do dia 15 de Janeiro de 2011.

Tivemos necessidade de fazer algumas al-
terações ao projecto inicial da sede, mas já
está resolvido. Dentro de pouco tempo, espe-
ramos iniciar a obra. Apelamos à sensibilida-
de e compreensão de todos.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana, e tendo em conta a Reu-

nião do Clero, o Cartório Paroquial só fun-
cionará no seguinte horário:
Quinta ............................  19h30 – 20h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

a voz do Pai que apresenta Jesus como Filho,
tendo como "selo" de garantia o Espírito de
Deus que descia "como uma pomba".

No seu discurso para convencer Cornélio
de Cesareia e a sua família a receberem o
baptismo, S. Pedro afirma que a missão de
Jesus começou, depois de ter sido "ungido com
a força do Espírito Santo", pela Galileia, re-
gião fronteiriça com os gentios; por isso, não
era terra preferida dos fariseus. A missão de
Jesus é para todos os povos.

A leitura de Isaías apresenta-nos o servo
que foi escolhido com a missão de "levar a
justiça às nações". A sua missão é a de reve-
lar a vontade de Deus que é levar a justiça e
o direito às nações. Esta missão tem um ca-
rácter universal, mas tem de ter uma forma
nova de actuar: sem violência, feita discreta-
mente ("não se fará ouvir nas praças"), com
especial atenção aos mais necessitados, mas
firme ("não desfalecerá nem desistirá, enquan-
to não estabelecer a justiça na terra").

S. Mateus diz-nos que "Jesus chegou da
Galileia e veio ter com João Baptista ao Jor-
dão". Para as primeiras comunidades cristãs,
o rio Jordão lembrava-lhes todos os momen-
tos de libertação que deram sempre origem a
uma nova maneira de viver e de entender a
vida. No rio Jordão, Naamã tinha sido curado
da lepra. Elias, ao passar o rio Jordão, com
Eliseu, é levado para o céu. O rio Jordão era
a fronteira da Terra Prometida, a terra de
Deus. O banho no rio Jordão significava o
desejo de passar do mundo do pecado para o
mundo de Deus.

Hoje, o Baptismo é também uma passa-
gem para uma vida nova. Como Jesus, cada
baptizado é amado pelo Pai, cada baptizado é
ungido para que dê testemunho da libertação
que alcançou pela graça de Deus. Como Je-
sus, cada baptizado é convidado a viver uma
vida nova, ou seja, passando por este mundo
fazendo o bem.


