
A mensagem de Jesus
é uma mensagem

de alegria e de esperança...

Serviço Litúrgico
Segunda, 24 de Janeiro — 18h00
— António Pires da Silva
— Maria Lúcia Barbosa da Silva e marido
— Virgínia Sampaio Boaventura, marido e genro
— Manuel da Costa Neiva
— Maria Alice Barbosa Brás
— Maria da Silva Duarte e família
— Maria Adília de Lemos e marido
— José Carlos Alves da Costa
— Elbino Barbosa Miranda, filho e cunhados
— Horácio da Silva Couto e filha
— Maria das Dores Martins Freixo Cruz e

sogros
— Fernando Branco Roças e pai

Quinta, 27 de Janeiro — 18h00
Não há Missa

Sábado, 29 de Janeiro — 17h30
— Maria Boaventura da Silva (1.º Aniv.º)
— Francisco Brandão Linhares (1.º Aniv.º)
— António Pires da Silva
— David Francisco Ramos, pais, filhos, irmãos

e cunhados
— Maria Gonçalves da Silva, marido, filho, neta

Saúde e Laurinda
— Augusto Rafael Couto da Costa
— Eugénio Ribeiro e esposa
— António Barbosa Baltazar, pais, sogros e

genro
— João da Costa Cruzio, esposa, pais e sogros
— Maria Augusta Miranda Gonçalves de Sá e

sogra
— Fernando Ferreira dos Santos
— Amélia da Silva Couto, pais e irmãos

Domingo, 30 de Janeiro — 08h30
— Paroquianos

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •
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Intenções das Missas
Sábado, 29 de Janeiro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do 1.º  e 4.º Ano da Catequese
Domingo, 30 de Janeiro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
—  Adolescentes

do 10.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças

do 5.º Ano da Catequese

—  Adolescentes do 7.º Ano

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

— Maria Celeste Sá Miranda
— Maria Laurentina Martins Vieira

Catequese e Família
Muito se ouve falar sobre evangelização das

e nas famílias. Mas esta continua a ser um
grande desafio. Não sabemos como envolver
as famílias. É sabido que os pais devem ser os
primeiros catequistas de seus filhos. No entanto,
a realidade é bem diferente. Muitas crianças
chegam aos encontros de catequese e não sabem
sequer fazer o sinal da cruz. Toda a
responsabilidade é repassada ao catequista, e
não deve ser assim.

A iniciação cristã tem que começar em casa.
A Bíblia mostra-nos o exemplo de Timóteo, o
qual foi educado na fé por sua avó e sua mãe:
"Conservo a lembrança daquela tua fé tão
sincera, que foi primeiro a de tua avó Lóide e
de tua mãe Eunice e que, não tenho a menor
dúvida, habita em ti também". (II Tim 1,5).
Infelizmente isto é raro hoje em dia. Mas graças
a Deus ainda existem famílias que conservam
vivos os valores cristãos.Po
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Outros assuntos
III Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 8, 23b – 9, 3 (9, 1-4);
Salmo – Sal 26, 1. 4. 13-14;
2.ª Leit. –  1 Cor 1, 10-13. 17;
Evangelho – Mt 4, 12-23.
Este fim de semana começamos a ler a

narração do ministério de Jesus na Galileia.
Depois do Baptismo de Jesus, que celebrá-
mos há duas semanas e que recordámos na
semana passada, o evangelho deste domingo
narra-nos o início da pregação de Jesus. Esta
narração mostra-nos já os elementos básicos
e programáticos da missão de Jesus: "Desde
então, Jesus começou a pregar: 'Arrepen-
dei-vos, porque está próximo o reino dos
Céus". Este é o núcleo de toda a pregação: é
necessária a conversão, mudar de vida, mu-
dar os critérios e mudar o coração para
"adaptá-los" aos planos de Deus. Viver as-
sim é viver o Reino de Deus, experimentar
que Deus reina na vida, no coração de cada
pessoa. A seguir a esta frase que resume o
início da pregação, o evangelista diz-nos o que
Jesus fazia no início da sua vida pública e do
seu ministério: "começou a percorrer toda
a Galileia, ensinando nas sinagogas, pro-
clamando o Evangelho do reino e curan-
do todas as doenças e enfermidades entre
o povo". Jesus estava totalmente entregue à
sua missão, anunciando a boa nova e ajudan-
do as pessoas necessitadas. Teoria e práti-
ca, mensagem e acção. Para que a palavra
seja credível, terá que ser acompanhada pe-
las obras. Assim fez Jesus e todos aqueles
que O seguiram, sendo testemunhas autênti-
cas da Sua boa nova.

Primeira ideia deste domingo: A men-
sagem de Jesus é uma mensagem de alegria
e de esperança da parte de Deus para todos
os homens e mulheres: "o povo que vivia
nas trevas viu uma grande luz". São Ma-

Serviço de Sacristão
Depois de várias insistências, a Aldeia de

Baixo continuou sem apresentar ninguém para
este ano desempenhar o serviço de Sacristão.
Entretanto, com algumas condicionantes, acei-
tou desempenhar esse serviço a Amélia Fer-
reira Ramos Silva (Malocas), apesar de já de-
sempenhar outros serviços na comunidade.
Louvamos a sua coragem e atitude. Contudo, o
serviço que irá prestar será o mínimo necessá-
rio para o dia-a-dia e com o apoio dos mem-
bros da Fábrica da Igreja. Os serviços por oca-
sião de festas, baptizados, casamentos e fune-
rais ficam excluídos do seu compromisso, pelo
que terão os interessados que arranjar quem o
faça.

Deste modo, para o próximo mês já podem
marcar missas. Serão marcadas até segunda-
feira ao fim da missa, sempre na Sacristia, no
final das missas.

Horário do Cartório Paroquial
Porque estarei ausente, esta semana o

Cartório Paroquial só funcionará na ter-
ça-feira, das 19h30 – 20h00.

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317 ou com o P. Gaio.

Celebração pela Unidade
A encerrar o Oitavário de Oração pela

Unidade dos Cristãos, teremos na próxima
terça-feira, às 21h00, na Igreja Matriz de
Esposende uma celebração ecuménica para a
qual todos somos convidados, nomeadamente
os Catequistas e Jovens.

teus menciona o lugar onde Jesus inicia a sua
pregação para justificar o início do ministério
de Jesus naquele local. Assim, cita o profeta
Isaías que escutámos na primeira leitura: "As-
sim como no tempo passado foi humilha-
da a terra de Zabulão e de Neftali, tam-
bém no futuro será coberto de glória o ca-
minho do mar, o Além Jordão, a Galileia
dos gentios". Aparece já aqui a ideia que
estará sempre presente na pregação de Je-
sus. A boa nova não é exclusiva de nin-
guém, mas é para todos: "o povo que an-
dava nas trevas viu uma grande luz; para
aqueles que habitavam nas sombras da
morte uma luz se levantou".

Segunda ideia deste domingo: ao inici-
ar a sua missão salvífica, Jesus chama alguns
para seus colaboradores. Jesus precisava e pre-
cisa de pessoas que O ajudem na sua missão:
"Vinde e segui-Me e farei de vós pescado-
res de homens; eles deixaram logo as redes
e seguiram-n'O… deixando o barco e o pai,
seguiram-n'O". Todos somos chamados por
Jesus a ser pescadores de homens, ou seja, a
ajudar os outros a conhecer e a amar Deus e a
subir para a barca de Jesus. Pescadores de
homens: é uma expressão que manifesta um
entusiasmo evangelizador e missionário que
nenhum cristão pode descurar.

Todos os dias precisamos de fazer um exa-
me à nossa consciência sobre este ponto: es-
tamos a responder ao chamamento de Jesus,
estamos a ser fiéis à mensagem de Jesus, a
nossa vida rege-se pela vontade de Jesus?
Para sermos colaboradores de Jesus, temos
de pedir e promover a unidade entre todos os
cristãos. A segunda leitura de S. Paulo aos
Coríntios fala-nos do escândalo da divisão dos
cristãos, e pergunta: "Estará Cristo dividido?".

A missão evangelizadora que Jesus con-
cede aos seus discípulos (a nós) só será pos-
sível se houver unidade. Rezemos, pois, nes-
te domingo, especialmente pela unidade en-
tre os cristãos.




