
Uma vida um pouco mais sóbria
sempre nos dará

mais liberdade de espírito...

Serviço Litúrgico
Domingo, 29 de janeiro — 08h30
— Albino Sampaio da Silva (7.º Dia)
Segunda, 30 de janeiro — 18h00
— Maria da Silva Duarte e família
— António Pires da Silva
— Laurinda Afonso da Silva e marido
— Gracinda Antónia Barbosa
— Augusto Rafael Couto da Costa, avós e

tia
— Manuel da Silva Boaventura, irmão e pai
— Olívia Barbosa da Silva, marido, pais, so-

gros e irmãos
— Rosa Gonçalves Rossas
Quinta, 02 de fevereiro — 18h00
— Américo Bento Queirós
— Rosa Gonçalves Rossas
— Laurinda Antónia Pires
— António Gonçalves Jorge Júnior e familia-

res
— Gracinda Antónia Barbosa
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— José Carlos Alves da Costa, sogra e Ma-

ria do Nascimento
— Manuel Pires Afonso
— António Joaquim Pires, esposa e filha
— Martinho Brás Pires, pais e avós
— Manuel Pires da Rocha, filho, pais e so-

gros
— Emília Barbosa Miranda, marido, filha e

genros
— David Francisco Ramos e António

Bernardino de Sá e esposa
— Augusto Rafael Couto da Costa, avós e

tia
— Rui Paulo Barbosa Vieira, avós e bisavós
Sábado, 04 de fevereiro — 17h30
— Nossa Senhora de Fátima
Domingo, 05 de fevereiro — 08h30
— Paroquianos
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29 de janeiro
a 05 de fevereiro de 2012
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Intenções das Missas
Sábado, 04 de fevereiro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
—   Da responsabilidade

do 3.º e 4.º ano da Catequese
Domingo, 05 de fevereiro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
—  Adolescentes do 7.º Ano

— Da responsabilidade das crianças
e catequistas do 6.º Ano
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Confraria das Almas
apresenta contas de 2011

Receita
Anuais .....................................  2.287,00  €
Peditório...................................  1.049,48  €
Joias de Entrada ...........................  65,00  €
 Total de Receita ................... 3.401,48 €

Despesa
Missas pelos irmãos .................  1.190,00  €
Missas pelas Almas .....................  300,00  €
Bodas de Prata Sacerdotais ........  173,00  €
Diversos .......................................... 7,69  €
Total de Despesa .................. 1.670,69 €
Saldo do ano de 2011................. 1.730,79  €
Saldo do ano anterior ................  7.033,12  €
Saldo para 2012 ....................... 8.763,91 €

Deste saldo a Confraria das Almas irá
disponibilizar uma verba de 4.000,00 €
para ajudar na construção da Capela
Mortuária.

— Maria Torres de Lemos
— Maria Helena Jorge Boaventura
—  Adolescentes do 8.º Ano



Outros assuntos
4.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Deut 18, 15-20;
Salmo – Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – 1 Cor 7, 32-35;
Evangelho – Mc 1, 21-28.

São Paulo foi o Apóstolo dos gentios, aquele
que levou o evangelho aos pagãos, ou seja,
direta ou indiretamente a nós. O apóstolo de
adoção, Paulo ou nós, é aquele que Deus es-
colhe para fazer chegar a sua palavra ao mun-
do, até aos confins da terra. Na história do
povo de Israel, Deus já tinha escolhido ho-
mens para realizar esta função. Hoje, na pri-
meira leitura, temos a instituição dos profe-
tas. Encontra-se no livro do Deuteronómio,
na parte que poderemos chamar o "testamen-
to de Moisés", porque ele era considerado
quase como o primeiro dos profetas.

Como diz a primeira leitura, um profeta ou
um apóstolo não falam em nome próprio nem
segundo as suas ideias ou preferências, mas
falam e transmitem somente aquilo que vem
da parte de Deus. A experiência com Israel
não foi muito positiva. O povo nem sempre
escutou os profetas como mensageiros de
Deus. Tantas vezes foram ignorados. Por isso
Deus anuncia "que fará surgir no meio de
ti, de entre os teus irmãos, um profeta como
eu". Não será Jesus? Deus feito homem, a
Palavra de Deus que veio habitar entre nós.

Todavia, nem todos reconheceram Jesus
como tal; mesmo hoje isto acontece. As pes-
soas de Cafarnaum podem ser uma expres-
são daquilo que hoje vivemos. Também nós
aceitamos a autoridade de Jesus e que Ele
seja mais um profeta, mas interrogamo-nos:
"Que vem a ser isto? Uma nova doutrina,
com tal autoridade, que até manda os es-
pírito impuros e eles obedecem-Lhe!".

Celebração do Crisma
Tendo em conta que não haverá Visita

Pastoral este ano, como estava previsto,
aproveitamos a vinda de D. Jorge Ortiga
a Vila Chã para a Bênção da Capela Mor-
tuária, para no mesmo dia celebrarmos o
Sacramento da Confirmação para com os
jovens que no ano passado terminaram o
10.º ano da Catequese (e só para estes).

Assim, a celebração, que será interpa-
roquial, terá lugar no próximo dia 10 de
Março, às 16h00.

Para começarmos a preparar a mes-
ma celebração e tudo o que a celebração
do Crisma exige (certidões do Baptismo e
idoneidade dos Padrinhos do Crisma) te-
remos um primeiro encontro na próxima
segunda-feira, no final da Missa, com os
jovens que terminaram a catequese no ano
passado.

Entretanto, quem não foi baptizado em
Esposende e não possuiu Cédula da Vida
Cristã deve tratar de arranjar uma Certi-
dão de Baptismo.

Para ser Padrinho do Crisma exige-se
o mesmo que para os Padrinhos de Bap-
tismo, e que já todos devem conhecer.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende con-

tinua a funcionar  no seu horário normal
de Inverno, que é o seguinte:
Terça .............................  19h30 – 20h00
Quinta ............................  19h30 – 20h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Deixemos as aparências e valorizemos
este detalhe: como é que o espírito impuro da-
quele homem reconhece Jesus? Ou seja, en-
quanto as pessoas não se apercebiam e inter-
rogavam-se sobre quem era Jesus, os espíri-
tos (ainda que fossem maus) reconheciam fa-
cilmente o Espírito de Deus, em Jesus: "Sei
quem Tu és: o Santo de Deus". Podemos
concluir que só podemos conhecer profunda-
mente Jesus Cristo a partir da nossa espiritu-
alidade. As palavras de Jesus não são exter-
nas, são Palavra de Deus, são palavras interi-
ores, são palavras que nos libertam por den-
tro. Foi isto que se passou com aquele ho-
mem em Cafarnaum. Muitos séculos depois,
a palavra de Jesus não é somente uma pala-
vra de um profeta que existiu na história, mas
é uma Palavra viva que chega ao coração,
que nos transforma e que nos liberta. É tão
importante que também esta Palavra e a for-
ça de Jesus cheguem ao coração de muitos e
os liberte.

Foi esta tarefa que Paulo teve com a co-
munidade de Corinto, muito influenciada pelas
correntes pagãs e por muitas tendências liber-
tinas e dissolutas daquela época (2.ª leitura).
Fora dos exemplos concretos da leitura, os
quais não os devemos valorizar devido à mu-
dança antropológica e cultural que existe entre
S. Paulo e nós, podemos destacar os seus con-
selhos, pois ele, como os profetas de Israel,
recebeu na primeira pessoa a revelação de
Deus e entende que esta palavra merece uma
total dedicação. Paulo reconhece que a sua
missão é uma vocação excecional. Paulo con-
vida-nos a viver com uma certa serenidade, a
viver dispostos a servir o Senhor da melhor
maneira e a não cair numa angústia excessiva
por causa da realidade que nos envolve. Uma
vida um pouco mais sóbria sempre nos dará
mais liberdade de espírito. Foi esta liberdade
que Jesus concedeu àquele homem possuído
por um espírito impuro em Cafarnaum.


