
Serviço Litúrgico
Domingo, 12 de janeiro — 08h30
— Adelaide Abreu Baltazar
Segunda, 13 de janeiro — 19h00
— Ana Brás Júnior 30.º Dia)
— Albino Sampaio da Silva
— Amélia Gonçalves Couto, marido e filho
— Amélia Rosa da Silva, marido e genros
— Ana Gonçalves Ferreira
— António Maltez de Abreu, pais e sogros
— Augusto Rafael, avós e tia
— José Carlos Costa, pai, irmão, sogra e Ma-

ria Nascimento
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Laurinda Antónia Pires, filho e pais
— Manuel Pires Afonso
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Glória Dias Branco e pai
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
Quarta, 15 de janeiro — 19h00
— Olívia Rossas Fernandes (30.º Dia)
— Beatriz Gonçalves de Sá (30.º Dia)
— Adelaide Abreu Baltazar
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Álvaro Ferreira Coutinho
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Ana Gonçalves Ferreira e família
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— José Gonçalves Neiva, esposa, filhos e genro
— Manuel da Silva Pires
— Manuel Pires Afonso
— Manuel Sampaio Boaventura e irmãos
— Manuel Torres Barbosa
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Mário Manuel Brás da Silva
— Laurinda Boaventura Jorge
— Ana Brás Júnior
— Maria Glória Dias Branco
Sábado, 18 de janeiro — 17h30
— Almas
Domingo, 19 de janeiro — 08h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 18 de janeiro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do 1.º e 6.º Ano da Catequese
Domingo, 19 de janeiro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 9.º Ano

— Da responsabilidade
do 4.º Ano da Catequese
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— Manuel dos Santos Boaventura
— Daniela Novo

Devemos colocar Cristo
acima de tudo

e em primeiro lugar...
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— Adolescentes do 8.º Ano

Padrinhos de Batismo
Os padrinhos, a serem escolhidos, devem pre-

encher os requisitos da idade (16 anos); serem
católicos, já crismados, tendo recebido o sacra-
mento da eucaristia, levando a vida de acordo
com a fé e o encargo que vão assumir, não sendo
atingidos por nenhuma penalidade canónica,
porque tais critérios fazem parte das normas
universais do ordenamento jurídico da Igreja e
nisso não estamos autorizados a mudar a doutri-
na canónica.

Porém, isto não quer dizer que não haja mui-
tos casais que vivem em modo irregular na Igre-
ja, mas que são verdadeiros exemplos de vida na
igreja doméstica (família) e na participação den-
tro da comunidade. Se houvesse uma avaliação
mais criteriosa, muitas vezes estes casais são me-
lhores que certos casais regulares que, no entan-
to, só aparecem na comunidade nestes momen-
tos de festa, como se fosse um ato social.

A Pastoral do Batismo, ajudada pela Pasto-
ral Familiar, deveria poder opinar na decisão
dos padrinhos a serem escolhidos, junto dos pais
dos batizandos, ajudando o pároco a decidir. Mas
onde está essa pastoral?
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Outros assuntos
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.

Desde que entramos na vida da Igreja pelo
batismo, estamos acostumados a escutar que
ele não é um gesto passageiro, mas um com-
promisso assumido com Deus e que deve es-
tender-se por toda a nossa vida. Além do gran-
de milagre que o Espírito realiza em nós, fa-
zendo-nos passar de criaturas a filhos, no dia
do nosso batismo todos recebemos uma mis-
são. Também Jesus, mesmo sendo Deus e sem
jamais ter tido algum pecado, quis receber o
batismo de João, antes de iniciar sua vida pú-
blica. Ao assumir a nossa natureza, Ele quis
ser solidário conosco em tudo, menos no peca-
do.

Isaías anuncia ao povo que a vinda do Mes-
sias é certa e que Ele virá com uma missão
específica. O profeta chama-O de servo de
Deus. Tal título já nos indica o primeiro e prin-
cipal elemento da missão de Jesus: o serviço.
Jesus confirmou com palavras e ações que veio
para servir e não para ser servido. Veio para
fazer a vontade do Pai e não a sua. Foi fiel
à sua missão até à cruz. Portanto, viver em
atitude de serviço e doação, é essencial na vida
de Jesus e deveria ser também na vida de todo
o cristão que foi incorporado nele pelo batis-
mo.

Pedro recorda e ensina  que Jesus foi cons-
tituído pelo Pai como Senhor de tudo e de to-
dos. Ninguém é excluído desta família de Deus
iniciada por Jesus e continuada pela Igreja. Em

nome de toda a Igreja, Pedro desloca-se até
casa de um pagão e anuncia-lhe a Boa Nova.
Também os pagãos são convidados a partici-
parem da Igreja pelo batismo. Ungidos pelo
Espírito, são escolhidos e enviados pelo mundo
para fazer o bem e ajudar os homens a vive-
rem melhor, temendo ao Senhor e praticando a
justiça.

Mateus narra o momento em que Jesus foi
batizado no Jordão por João Batista, quando o
Espírito Santo confirma tudo quanto tinha sido
anunciado a respeito de Jesus: «Este é o meu
Filho muito amado, no qual pus toda a mi-
nha complacência». É o próprio Pai que no
Espírito confirma a divindade e a missão do
Filho. Olhemos também para as palavras e o
exemplo de João Batista. João deixa bem cla-
ro que não era ele o Messias e que não era
digno nem mesmo de ser servo do verdadeiro
Messias. Nestas afirmações de João, devemos
buscar inspiração para vivermos melhor a nossa
missão de batizados.

Todos deveríamos trabalhar pelo Reino de
Deus. Devemos colocar Cristo acima de tudo
e em primeiro lugar. João preparou o cami-
nho e indicou o Messias, mas no momento em
que Ele apareceu, retirou-se em silêncio para
que só o Messias aparecesse. Este é o senti-
mento que devemos alimentar quando nos co-
locamos ao serviço do Senhor em qualquer
missão. Temos que nos dedicar para fazer tudo
bem feito. Oferecer o melhor de nós mesmos
pelo Reino, mas ser suficientemente humildes
para nos sabermos retirar no tempo oportuno,
de modo que só Ele apareça. Ele quis precisar
de nós, mas é Ele o Senhor e, por isso, o nosso
serviço ou a nossa missão deveria consistir so-
mente em preparar os seus caminhos nos co-
rações e indicá-l’O a todos os que buscam a
salvação.

Limpeza do Salão
Para o ano que iniciamos tomam o encargo

de limpar o Salão Paroquial, nomeadamente as
salas da Catequese, as seguintes pessoas, a
quem, desde já agradecemos o serviço prestado
à Comunidade:

Maria dos Anjos Ribeiro
Maria da Conceição Pires
Agradecemos ainda a quem prestou este

serviço à Comunidade no ano findo:
Maria Alzira Baltazar Clemente
Margarida Sousa
Marina Sousa Capitão
Raquel Rossas
Manuela dos Santos Clemente

Frabriqueiras e C. Festas
No próximo dia 24 de janeiro, às 21h00,

realiza-se no Centro Paroquial de
Esposende o habitual Encontro Anual das
Fábricas da Igreja, este ano também dirigi-
do aos membros das Comissões de Festas,
tendo em conta que o tema será «As festas
religiosas».

Inscrições no CPM
Encontram-se abertas as inscrições para o

próximo CPM (Centro de Preparação para o
Matrimónio), que decorrerá aos sábados, de
25 de janeiro a 2 de março, às 21h00, no
Centro Paroquial de Palmeira de Faro. O
Encerramento será no dia 2 de março, na Igre-
ja Matriz de Esposende, com a Eucaristia às
19h00.

Embora não seja obrigatório a frequência do
CPM, é recomendável para todos os noivos.




