
O chamamento e o envio de Jesus
é para todos

os que seguem o Senhor.

Serviço Litúrgico
Segunda, 17 de Janeiro — 18h00

Não há Missa
Quinta, 20 de Janeiro — 18h00

Não há Missa
Sábado, 22 de Janeiro — 17h30
— António Pires da Silva
— Maria Lúcia Barbosa da Silva e marido
— Virgínia Sampaio Boaventura, marido e

genro
— Maria Adília de Lemos e marido
— Maria de Lemos Neiva, irmã e cunhado
— Augusto Rafael Couto da Costa
— António Barbosa Baltazar, pais, sogros e

genro
— Mário Manuel Braz da Silva e avós
— Elbino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Albino Gonçalves da Silva Marrucho e sogra
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Américo Bento Queirós
Domingo, 23 de Janeiro — 08h30
— António Pires da Silva
— Geraldo Brás, esposa e filha
— Amélia Gonçalves Couto, marido e filho
— David Francisco Ramos, António Benardino

de Sá e esposa
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Maria do Nascimento Barbosa Pires, irmã e

José Carlos
— Augusto Rafael Couto da Costa, avós e tias
— António Maltez de Abreu e genro
— Maria Augusta Miranda Gonçalves de Sá e

sogra
— António Jorge Miranda Pires e avós
— Amélia Penteado Couto
— Fernando Ferreira dos Santos
— Delmiro Barbosa e esposa
— Albino Gerónimo da Silva e esposa
— Maria de Fátima da Costa Neiva e marido
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16 a 23 de Janeiro de 2011
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Intenções das Missas
Sábado, 22 de Janeiro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do 2.º  e 5.º Ano da Catequese
Domingo, 23 de Janeiro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
—  Adolescentes

do 7.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças

do 6.º Ano da Catequese

—  Adolescentes do 8.º Ano
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— Maria Celeste Sá Miranda
— Maria Laurentina Martins Vieira

Oitavário de oração
pela unidade dos cristãos

«Unidos no ensinamento dos apóstolos, na
comunhão fraterna, na fração do pão e nas
orações» (Act 2,42), é o tema do Oitavário de
oração pela unidade dos cristãos, entre 18 e 25
de Janeiro deste ano.

Foi preparado conjuntamente pelo Pontifício
Conselho para a Promoção da Unidade dos
Cristãos (Igreja Católica) e pela Comissão Fé e
Constituição do Conselho Mundial de Igrejas.

A nível local estamos a preparar uma
celebração ecuménica, em princípio a ter lugar
no dia 25, às 21h00, na Igreja Matriz de
Esposende.

Entretanto, rezemos esta Palavra dos Actos
dos Apóstolos, rezemos pela unidade dos
cristãos, e marquemos na nossa agenda a
celebração do dia 25 de Janeiro.Po
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Outros assuntos
II Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 49, 3. 5-6;
Salmo – Sal 39, 2 e 4. 7-8a. 8b-9. 10-11ab;
2.ª Leit. – 1 Cor 1, 1-3;
Evangelho – Jo 1, 29-34.
Terminado o tempo litúrgico do Natal, ini-

ciamos o Tempo Comum. O evangelho deste
domingo está relacionado com o da Festa do
Baptismo do Senhor. Se na semana passada
ouvíamos a narração do baptismo de Jesus
segundo S. Mateus, hoje escutamos um frag-
mento do evangelho de S. João no qual João
Baptista dá testemunho de Jesus a partir do
episódio narrado por S. Mateus. Este evan-
gelho é a introdução da narração dos factos
e das palavras de Jesus que são o conteúdo
do Tempo Comum, orientado este ano por S.
Mateus (ciclo A) que retomaremos no próxi-
mo domingo. A leitura e a meditação do início
da vida pública de Jesus leva-nos a sentir que
estamos a iniciar um caminho, tendo como
objectivo seguir Jesus como aqueles discípu-
los que foram chamados e enviados por Ele.
É importante neste domingo estarmos aten-
tos à ideia que aparece em todas as leituras:
chamados e enviados.

O discípulo é aquele que se sente chama-
do por Jesus, ou seja, eleito por Deus. O pro-
feta Isaías, na primeira leitura, diz: "E agora
o Senhor falou-me, Ele que me formou
desde o seio materno, para fazer de mim o
seu servo… vou fazer de ti a luz das na-
ções". O salmista expressa a sua disponibili-
dade para acolher o convite: "Eu venho, Se-
nhor, para fazer a vossa vontade". São
Paulo, na segunda leitura, diz que se sentiu
"escolhido, por vontade de Deus, para
Apóstolo de Cristo Jesus", dirigindo-se à co-
munidade de Corinto como aqueles que "fo-
ram santificados em Cristo Jesus, chama-

Sorteio do Mega Cabaz de Reis
O Grupo de Jovens de Vila-Chã realizou, no

final da missa do dia 8 de Janeiro, o seu sorteio
do Mega Cabaz de Reis, no Salão do Centro
Paroquial.

A comtemplada deste nosso Cabaz foi uma
conterrânea da nossa terra: Maria de Lurdes
Abreu Silva Vale Braga.

Por falta de Sacristão
Conforme tenho vindo a recordar, este ano

de 2011 o serviço de Sacristão é da responsa-
bilidade da Aldeia de Baixo.

Apesar de várias insistências, ainda não
apareceu ninguém. Não fiz ameaças, mas,
como Pároco, apontei directrizes que, infeliz-
mente, continuaremos a seguir:

Esta semana, as intenções das missas que
estavam marcadas serão celebradas no Sába-
do (as de segunda) e no Domingo (as de quin-
ta).

Para o próximo mês não marcaremos  mis-
sas, enquanto não tivermos Sacristão.

Cantar as Janeiras
Como vem sendo hábito, e mantendo a tra-

dição, a Ronda de Vila Chã vai continuar a can-
tar as "Janeiras", aos Sábados e aos Domingos,
angariando fundos para a sua Sede.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial só

funcionará no seguinte horário:
Quinta ............................  19h30 – 20h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

dos à santidade". No evangelho, João Bap-
tista conta a experiência que o levou a reco-
nhecer Jesus sem qualquer hesitação: "É
d'Ele que eu dizia: 'Depois de mim vem um
homem, que passou à minha frente, por-
que era antes de mim'. Tudo o que aconte-
ceu no baptismo de Jesus (a voz do Pai e o
dom do Espírito Santo) tornou claro a João
que "Ele é o Filho de Deus". Cada um tem
a sua experiência de Deus, geralmente não
tão espectacular como a de João Baptista,
mas com um sentimento de que Deus o es-
colheu, de que Jesus o chamou.

O chamamento divino supõe sempre uma
missão, um envio "para reunir Israel… para
reconduzires os sobreviventes de Israel…
para que a minha salvação chegue até aos
confins da terra (primeira leitura); "procla-
mei a justiça na grande assembleia, não
fechei os meus lábios, Senhor, bem o sa-
beis" (salmo); "escolhido para Apóstolo"
(segunda leitura). Trata-se, pois, de dar tes-
temunho, de transmitir aos outros aquela ex-
periência que vivi, que me transformou e que
não posso guardar somente para mim. João
Baptista partilha o que sente: "Eis o Cordei-
ro de Deus… eu vi e dou testemunho". É
um duplo movimento (chamados e enviados)
que todos estamos convidados a fazer e que
nos é recordado no início do ciclo litúrgico do
Tempo Comum. É um resumo de como se-
guir Jesus pelo caminho da vida, ou seja, de
como ser cristão.

O chamamento e o envio de Jesus é para
todos os que seguem o Senhor. Todos somos
"Igreja de Deus, consagrados por Jesus
Cristo e é muito importante que nos sinta-
mos unidos a todos aqueles que invocam
o nome de Jesus Cristo, Nosso Senhor".
Que a saudação de S. Paulo não passe des-
percebida a cada um de nós: "A graça e a
paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus
Cristo estejam convosco".




