
Serviço Litúrgico
Domingo, 19 de janeiro — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 20 de janeiro — 19h00
— Albino Sampaio da Silva
— Almerinda Sá Ramos e família
— António Bernardino de Sá, esposa e pais
— António Jorge Miranda Pires e avós
— Augusto Rafael Costa
— Elbino Barbosa Miranda, filho e pais
— José Carlos Costa, pai, irmão, sogra e Ma-

ria Nascimento
— Manuel Pires Afonso
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Boaventura Penteado e irmãos
— Maria Glória Dias Branco e pai
— Maria Lúcia Barbosa da Silva e marido
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Adelaide Abreu Baltazar
— Laurinda Boaventura Jorge
Quarta, 22 de janeiro — 19h00
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Albino da Silva Pires, esposa, irmã e genro
— Álvaro Ferreira Coutinho
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos e

família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Fernando Barbosa Pires e pais
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Manuel Pires Afonso
— Manuel Pires da Rocha e esposa
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogros
— Ana Brás Júnior
— Maria Glória Dias Branco
— Beatriz Gonçalves de Sá
Sábado, 25 de janeiro — 17h30
— Almas
Domingo, 26 de janeiro — 08h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 25 de janeiro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do 3.º e 4.º Ano da Catequese
Domingo, 26 de janeiro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 10.º Ano

— Da responsabilidade
do 5.º Ano da Catequese
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— Maria dos Anjos Ribeiro
— Ana Isabel Miranda da Quinta

A atitude de cada cristão deve ser
a de alguém que progride na fé
e no conhecimento de Jesus...
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— Adolescentes do 7.º Ano

Fábricas da Igreja
A paróquia é uma comunidade de fiéis, cons-

tituída de modo estável na Igreja Diocesana e
entregue ao cuidado pastoral, sob a autoridade
do Bispo Diocesano, de um pároco, como seu
pastor próprio e seu primeiro responsável.

Em cada paróquia há uma só Fábrica da
Igreja, que é a entidade que representa oficial-
mente a mesma, em todos os assuntos de ordem
administrativa, face à ordem jurídica civil.

A Fábrica da Igreja é normalmente a propri-
etária dos bens paroquiais afectos ao exercício
do culto, à promoção da catequese e à prática
da caridade cristã, tendo por fim administrar os
bens eclesiásticos da paróquia e fornecer ao pá-
roco todos os meios materiais necessários para
ele, como pastor próprio, exercer o seu ofício
pastoral em favor da comunidade, segundo os
termos do direito.

O pároco, que é o administrador dos bens da
Fábrica da Igreja, é assistido pelo Conselho da
Fábrica da Igreja que, no actual Código de Di-
reito Canónico, aparece designado por «Conse-
lho para os Assuntos Económicos» e entre nós
com o nome de «Comissão Fabriqueira».

19 a 26 de janeiro de 2014



Outros assuntos
2.º Domingo Comum

1.ª Leit. – Is 49, 3. 5-6;
Salmo – 39 (40), 2 e 4ab. 7-8a. 8b-9. 10-11ab;
2.ª Leit. – 1 Cor 1, 1-3;
Evangelho – Jo 1, 29-34.

Na liturgia deste 2.º Domingo do Tempo
Comum, o Espírito Santo leva-nos ao encontro
do  Cordeiro de Deus, que ilumina o nosso ca-
minho para a vida plena, conduzindo-nos à sal-
vação.

Nos dias atuais falar em salvação é falar
no próprio homem, que coloca em si a sua con-
fiança. A esperança que se experimenta  é a
terrena. Houve uma reviravolta no universo
espiritual do ser humano, onde as únicas fron-
teiras que se conhecem são as terrenas e tem-
porais. O que dá sentido à vida são as conquis-
tas terrenas e, por elas, muitos sacrificam a
própria dignidade, não medindo esforços para
alcançá-las.

O texto do Evangelho de hoje é uma cena
de manifestação. Jesus é apresentado por João
Baptista como aquele que tira o pecado do mun-
do e baptiza no Espírito. A missão de Jesus
abrange duas partes: dar o perdão dos peca-
dos e derramar a força do seu Espírito para
sermos criaturas novas, sem pecado e para re-
novar a face da terra. A atitude de João é de
alguém que progride na fé, no conhecimento
de Jesus; vê n’Ele o santificador, o Filho de
Deus. João viu o Espírito descer sobre Jesus e
deu testemunho disso.

A Igreja apresenta-nos e anuncia-nos esse
Jesus por meio de homens e mulheres que vi-
vem essa experiência através da Palavra, dos
sacramentos, da vida em comunidade e da par-

tilha. São pessoas que vivem o seu batismo e
colocam-se ao serviço da evangelização, mos-
trando a todos Cristo Salvador, abrindo ouvi-
dos e corações com a força do mesmo Espíri-
to que Jesus recebeu no batismo.

A vivência de fé dá-se por meio dum en-
contro pessoal com Jesus. Isto acontece  de
forma estabelecida por Deus. O papel do ho-
mem é aceitar concretamente a sua condição
de criatura dependente, até quando é fraco,
diante da presença de Deus. Deus é muito sim-
ples e quer relacionar-se com cada pessoa.
Cabe-nos querer relacionarmo-nos com Ele
através a nossa vida, sendo um verdadeiro tes-
temunho de conversão e santidade.

O Senhor aproxima-se de nós quando nos
reunimos para ouvir a sua Palavra, orar e cele-
brar. Da nossa parte, é preciso que esse en-
contro seja cheio de desejo de conhecer e ver
o Senhor. O Espírito Santo é que faz acontecer
essa comunhão. Não basta colaborar com a
missão de Jesus, como mostra o exemplo de
João Baptista. Quem segue Jesus e o seu Rei-
no precisa sempre, de modo novo, de conhe-
cer e ver Jesus.

Nesse encontro de comunhão libertadora,
reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, a
Luz das Nações, o Cordeiro servidor que nos
tira da opressão e do sofrimento. O Espírito
recebido no batismo faz dessa comunhão o
motivo da missão, do testemunho e da luta.

É para lembrar isso que rezamos na cele-
bração da Eucaristia: Cordeiro de Deus que
tirais o pecado do mundo, tende piedade
de nós! Hoje, com essa prece, peçamos que o
Senhor nos dê a força para sermos bons admi-
nistradores do batismo e pessoas de reconcili-
ação; homens e mulheres que buscam ser no-
vos pela força do Ressuscitado.

Limpeza da Igreja
Agradecendo o contributo do grupo que

ao longo de 2013 desempenhou o “Ministério
da Limpeza da Igreja”, contituído por:
Maria da Glória Pires Boaventura Barbosa

Maria Emília da Silva Pires Lima
Maria Margarida Couto Neiva Magalhães
Maria dos Anjos Silva Rocha Fernandes

Fernanda Neiva da Silva Ramos
Rosa Barbosa Brás de Sá

Margarida Maria Coutinho Roças Neiva
Lúcia de Jesus Ferreira Dias Lopes

Maria Doroteia Lopes Neto
Amélia Ferreira Ramos Silva

podemos apresentar agora o novo grupo que
vai desempenhar o mesmo “Ministério” ao
longo deste ano:

Maria Emília Martins
Carminda da Silva Barbosa
Cidália Miranda Gonçalves
Lurdes Miranda Gonçalves
Maria Amélia Silva Baltazar
Lúcia Lopes
Lúcia Branco
Maria Cristina Lima Jorge
Maria Alexandrina Gomes
Laurinda Martins Gomes

Frabriqueiras e C. Festas
Na próxima sexta-feira, dia 24 de janeiro,

às 21h00, realiza-se no Centro Paroquial de
Esposende o habitual Encontro Anual das Fá-
bricas da Igreja, este ano também dirigido aos
membros das Comissões de Festas, tendo em
conta que o tema será «As festas religiosas».

Saibamos dar o nosso testemunho com a
nossa presença visível e ativa.




