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Domingo, 09 de Janeiro
10h00 – Paroquianos

12h00 – Santíssimo Sacramento
 – Georgina Mendes Miranda e filho

Abílio
No final da Missa haverá a Exposi-

ção do Santíssimo Sacramento,
que ficará em Adoração até à
Eucaristia das 19h00.

19h00 –  Maria Manuela Ferreira da Silva e
filho

Segunda, 10 de Janeiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 11 de Janeiro — 19h00

Não há Missa
Quarta, 12 de Janeiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 13 de Janeiro — 19h00
— Maria Adriana de Queiroz (1.º Aniv.º)
— José Clementino Gonçalves Eiras, espo-

sa e filho

Sexta, 14 de Janeiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 15 de Janeiro — 19h00
— Lázaro Barros Nunes Novo, esposa, pais e

irmãos

Domingo, 16 de Janeiro
10h00 – Paroquianos
12h00 – Santíssimo Sacramento
19h00 –  Manuel Cerqueira Nunes da Silva

Sábado, 15 de Janeiro
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas
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Cada baptizado é convidado
a  passar por este mundo

fazendo o bem.

(In)formação
Semanal 554

09 a 16 de Janeiro de 2011Domingo, 16 de Janeiro

Domingo, 16 de Janeiro

Sábado, 15 de Janeiro
— Da responsabilidade

das crianças e Catequistas
do 3.º e 6.º Ano

Sábado, 15 de Janeiro

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
do 8.º Ano da Catequese

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 9.º Ano da Catequese

— Maria da Conceição Esteves
— Pedro Esteves
— Pedro Rosa
—

— Da responsabilidade dos
       das crianças e Catequistas

do 4.º Ano

Serviço de Acólitos

— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete
— Isabel Monteiro
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Grupo

Cristo Rei



Outros assuntos
Reunião das Fabriqueiras

À semelhança dos anos anteriores, reali-
za-se na próxima sexta-feira, dia 14 de Janei-
ro, às 21h30, no Centro Paroquial de Espo-
sende, a reunião arciprestal anual dos elemen-
tos Fábricas da Igreja.

Na mesma reunião podem também parti-
cipar os membros da diversas Confrarias.

Sarau de Janeiro
Em tempo de crise, faz-nos bem divertir

um pouco, aproveitando a cultura para prati-
car a solidariedade. Nesse sentido, vamos re-
alizar no próximo sábado, dia 15, às 21h30,
no Centro Paroquial de Esposende um Sa-
rau recreativo e cultural.

A entrada é livre, embora cada um possa
partilhar monetariamente o que quiser. A re-
ceita que conseguirmos será dividida pelo Pão
da Amizade e para ajudar a pagar a dívida
que ainda temos das obras, que ronda os
100.000,00 € (cem mil euros).

Connosco vai estar o escritor e músico
Augusto Canetas, natural de Barroselas.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana, e tendo em conta a Reu-

nião do Clero, o Cartório Paroquial só fun-
cionará no seguinte horário:
Quinta ..............................  19h30 – 20h00
Sábado .............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

I Domingo do Tempo Comum
(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.

Com a Festa do Baptismo 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. Hoje, o evangelho de S. Mateus diz-
nos quem é Jesus e qual é a sua missão. Como
em todo o tempo do Natal, o centro continua
a ser Jesus

A linguagem utilizada no texto evangéli-
co não é uma reconstrução histórica do acon-
tecimento; o que se quer narrar e explicar tem
muitas referências à linguagem e às imagens
da literatura do Antigo Testamento, usadas
para explicar as teofanias ou manifestações
de Deus, como podemos constatar na sarça-
ardente com Moisés, na mensagem dada no
Monte Sinai, na vocação de muitos profetas.
Há aqui elementos comuns: o céu abre-se,
uma voz fala do céu, o Espírito de Deus des-
ce. Porém, o que tem que ficar claro é que o
Baptismo foi um momento muito importante
para Jesus para a compreensão da sua identi-
dade e da sua missão que assumiu até às últi-
mas consequências.

Imediatamente depois de receber o bap-
tismo de João, que tinha um sentido peniten-
cial e de conversão (por isso, provocou em-
baraço ao próprio João), S. Mateus escreve
que "se abriram os céus" e que se ouviu uma
voz. O Baptismo de Jesus permite ver que
Deus comunica com os homens: a partir da-
quele momento, Jesus mostra a vontade do
Pai.  Nesta manifestação (teofania), aparece

a voz do Pai que apresenta Jesus como Filho,
tendo como "selo" de garantia o Espírito de
Deus que descia "como uma pomba".

No seu discurso para convencer Cornélio
de Cesareia e a sua família a receberem o
baptismo, S. Pedro afirma que a missão de
Jesus começou, depois de ter sido "ungido
com a força do Espírito Santo", pela Gali-
leia, região fronteiriça com os gentios; por
isso, não era terra preferida dos fariseus. A
missão de Jesus é para todos os povos.

A leitura de Isaías apresenta-nos o servo
que foi escolhido com a missão de "levar a
justiça às nações". A sua missão é a de reve-
lar a vontade de Deus que é levar a justiça e o
direito às nações. Esta missão tem um carác-
ter universal, mas tem de ter uma forma nova
de actuar: sem violência, feita discretamente
("não se fará ouvir nas praças"), com especi-
al atenção aos mais necessitados, mas firme
("não desfalecerá nem desistirá, enquanto não
estabelecer a justiça na terra").

S. Mateus diz-nos que "Jesus chegou da
Galileia e veio ter com João Baptista ao Jor-
dão". Para as primeiras comunidades cristãs,
o rio Jordão lembrava-lhes todos os momen-
tos de libertação que deram sempre origem a
uma nova maneira de viver e de entender a
vida. No rio Jordão, Naamã tinha sido cura-
do da lepra. Elias, ao passar o rio Jordão, com
Eliseu, é levado para o céu. O rio Jordão era
a fronteira da Terra Prometida, a terra de
Deus. O banho no rio Jordão significava o
desejo de passar do mundo do pecado para o
mundo de Deus.

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


