
Serviço Litúrgico
Domingo, 11 de janeiro — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 12 de janeiro — 19h00
— Albino Sampaio da Silva e família
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Augusto Rafael, avós e tia
— Carlos Manuel Cruz Silva e família
— Emília Joaquina, José Carlos Costa e família
— Juca Joaquim Araújo Vieira, sogra e avós
— Manuel Ferreira da Silva, esposa e nora
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— Maria Boaventura Penteado e irmão António
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Maria Lúcia Barbosa da Silva, marido e mãe
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Juca Joaquim Araújo Vieira
— Maria do Carmo Martins da Torre
— Alfredo Marques da Silva
Quarta, 14 de janeiro — 19h00
— S. Amaro, S. Bento e S. Brás
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albino Gonçalves da Silva Marucho e sogra
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— António Gonçalves Jorge Junior e família
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— David Francisco Ramos, esposa e filhos
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— José Gonçalves Neiva, esposa, filhos e genro
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Manuel da Silva Pires e filhos
— Manuel Pires Afonso, filhos e família
— Manuel Torres Barbosa
— Manuel Vicente e esposa
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios

Sábado, 17 de janeiro — 17h30
— Irmãos da Confraria das Almas
Domingo, 18 de janeiro — 08h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 17 de janeiro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
 — Da responsabilidade

do 1.º e 6.º Ano da Catequese
Domingo, 18 de janeiro – 08h30

Leitores:

    — Adolescentes do 8.º Ano
Acólitos:

    — Adolescentes do 7.º Ano

— Da responsabilidade
do 4.º Ano da Catequese
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— Maria Helena Jorge Boaventura
— Manuel dos Santos Boaventura

No Batismo recebemos
o Espírito Santo de Deus
para vivermos em Deus...
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11 a 18 de janeiro de 2015

Padrinhos de Baptismo
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 Igreja,
mas que são verdadeiros exemplos de vida na igre-
ja doméstica (família) e na participação dentro
da comunidade. Se houvesse uma avaliação mais
criteriosa, muitas vezes estes casais são melhores
que certos casais regulares que, no entanto, só
aparecem na comunidade nestes momentos de fes-
ta, 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?



Outros assuntos
Domingo do 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 – Mc 1, 7-11.

A liturgia deste domingo tem como cená-
rio de fundo o projeto salvador de Deus. No
batismo de Jesus nas margens do Jordão, re-
vela-se o Filho amado de Deus, que veio ao
mundo enviado pelo Pai, com a missão de
salvar e libertar os homens.

Com a Festa do Batismo do Senhor ter-
mina o ciclo do Natal e começa o Tempo
Comum, onde meditaremos sobre o que Je-
sus faz, o que ensina, quem acolhe e a quem
se dirige. No domingo passado, na Solenida-
de da Epifania do Senhor, meditávamos que
Jesus era a salvação para todos os povos.
Hoje, o evangelho de S. Marcos diz-nos quem
é Jesus e qual é a sua missão. Como em todo
o tempo do Natal, o centro continua a ser
Jesus.

Cumprindo o projeto do Pai, Ele fez-se um
de nós, partilhou a nossa fragilidade e huma-
nidade, libertou-nos do egoísmo e do pecado
e empenhou-Se em promover-nos, para que
pudéssemos chegar à vida em plenitude.

Este Jesus, apresentado por Marcos como
“mais forte” que João Batista, tem a sua iden-
tidade revelada como Filho de Deus. No final
do Batismo, ouve-se a voz do Pai declarando
que Jesus é o seu Filho muito amado, que foi
ungido com o Espírito Santo.

Nesse sentido, Jesus é identificado como
um batizador diferente de João Batista, que
batizava com água e, Jesus que batiza com o
Espírito Santo. Encontrar-se com Jesus, par-
ticipar da sua vida, é dispor-se a acolher o

Frabriqueiras e outros
em reunião anual

No próximo sábado, dia 17 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 restantes membros dos Conselhos
Pastorais.

Para além do habitual tema de reflexão,
tentar-se-á formar o Conselho Pastoral
Arciprestal  que nesse mesmo dia tomará
posse. Que ninguém falte!

Apresentação de contas
Entrados já no novo ano, agradece-se a

quem tem dinheiros a entregar à Igreja (Sa-
grada Família, alminhas, etc...) o faça ao lon-
go desta semana junto dos membros da Fá-
brica da Igreja para que no final do mês pos-
samos fechar as contas anuais.

Não queremos (nem devemos) andar a
publicar as contas aos poucos e espartilhadas.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial con-

tinua a funcionar no seu horário normal,
que é o seguinte:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Espírito Santo que é derramado por Jesus em
nossos corações.

Batizador é alguém que introduz num novo
modo de viver. João, o Batista, – ou o batizador
– introduzia o povo na conversão para en-
contrar-se com Jesus, como refletíamos nas
celebrações do Advento.

Jesus, batizando com o Espírito Santo, é
aquele que introduz na pessoa humana o Es-
pírito Santo de Deus. Essa é a possibilidade
que o homem e a mulher têm de amar a Deus,
porque têm em si o mesmo Espírito do amor
divino dentro de si, como dizia São João, na
2.ª leitura.

A identidade de Jesus, portanto, é a de ser
o ungido pelo Espírito Santo. Ungido, em gre-
go, significa “Cristo”. Por isso, nós o chama-
mos de Jesus Cristo; o ungido pelo Espírito
Santo. Jesus é também o batizador com o
Espírito Santo, aquele que derrama o Espírito
Santo em nossos corações.

Hoje, o Baptismo é também uma passa-
gem para uma vida nova. Como Jesus, cada
batizado é amado pelo Pai, cada batizado é
ungido para que dê testemunho da libertação
que alcançou pela graça de Deus. Como Je-
sus, cada batizado é convidado a viver uma
vida nova, ou seja, passando por este mundo
fazendo o bem.

Ser batizado é:
– introduzir-nos no mistério de Cristo, para

que cada cristão possa dar testemunho deste
mistério na sua vida;

– deixarmos que a força de Deus desça
sobre nós para que sejamos neste mundo
como Cristo.

A missão para a qual cada batizado é en-
viado é a mesma de Cristo: ser sinal de luz,
de doação, de liberdade, da revelação do amor
de Deus.




