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Domingo, 16 de Janeiro
10h00 – Paroquianos
12h00 – Adília Vilarinho Rosário (7.º Dia)
19h00 –  Manuel Cerqueira Nunes da Silva

Segunda, 17 de Janeiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 18 de Janeiro — 19h00
— Georgina Mendes Miranda e filho Abílio
— António Jorge Martins, pai e sobrinho
— Maria Teresa da Silva Guerra
— Manuel Silva do Rosário
— Orlando Marques Araújo

Quarta, 19 de Janeiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 20 de Janeiro — 19h00
— Laurinda Ramos da Silva
— José Inácio Miranda Ferreira, pais e so-

gros
— Maria José Viana da Silva Pinto
— Olívia da Costa Terra e filho

Sexta, 21 de Janeiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 22 de Janeiro — 19h00
— Manuel Moreira de Sá

Domingo, 23 de Janeiro
10h00 – Paroquianos
12h00 – Abílio Miranda Rosendo e Mãe
19h00 –  Virgínia de Barros Lima, esposo e

filhos

Sábado, 22 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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O chamamento e o envio de Jesus
é para todos

os que seguem o Senhor.

(In)formação
Semanal 555

16 a 23 de Janeiro de 2011Domingo, 23 de Janeiro

Domingo, 23 de Janeiro

Sábado, 22 de Janeiro
— Da responsabilidade

das crianças e Catequistas
do 2.º e 5.º Ano

Sábado, 22 de Janeiro

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— Maria Emília Vilarinho
— Teresa Castro
— Maria Esteves

— Da responsabilidade
do 7.º Ano da Catequese

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 8.º Ano da Catequese

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

— Da responsabilidade dos
       das crianças e Catequistas

do 6.º Ano

Serviço de Acólitos

— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz
— Maria Helena Agante
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Grupo
Nossa Senhora

da Graça



Outros assuntos
Oitavário de oração

pela unidade dos cristãos
«Unidos no ensinamento dos apóstolos, na

comunhão fraterna, na fração do pão e nas
orações» (Act 2,42), é o tema do Oitavário de
oração pela unidade dos cristãos, entre 18 e 25
de Janeiro deste ano.

Foi preparado conjuntamente pelo Pontifício
Conselho para a Promoção da Unidade dos
Cristãos (Igreja Católica) e pela Comissão Fé e
Constituição do Conselho Mundial de Igrejas.

A nível local estamos a preparar uma
celebração ecuménica, em princípio a ter lugar
no dia 25, às 21h00, na Igreja Matriz.

Entretanto, rezemos esta Palavra dos Actos
dos Apóstolos, rezemos pela unidade dos
cristãos, e marquemos na nossa agenda a
celebração do dia 25 de Janeiro.

Formação de Adultos
Realiza-se na próxima sexta-feira, dia 21,

às 21h00, no Centro Paroquial de Esposende,
mais um encontro presencial de todos quantos
estão a frequentar a Formação Cristã de Adultos,
com vista à celebração do Crisma, incluindo
neste encontro os Catequistas.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial só fun-

cionará no seguinte horário:
Quinta ..............................  19h30 – 20h00
Sábado .............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

II Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 49, 3. 5-6;
Salmo – Sal 39, 2 e 4. 7-8a. 8b-9. 10-11ab;
2.ª Leit. – 1 Cor 1, 1-3;
Evangelho – Jo 1, 29-34.
Terminado o tempo litúrgico do Natal, ini-

ciamos o Tempo Comum. O evangelho deste
domingo está relacionado com o da Festa do
Baptismo do Senhor. Se na semana passada
ouvíamos a narração do baptismo de Jesus
segundo S. Mateus, hoje escutamos um frag-
mento do evangelho de S. João no qual João
Baptista dá testemunho de Jesus a partir do
episódio narrado por S. Mateus. Este evan-
gelho é a introdução da narração dos factos e
das palavras de Jesus que são o conteúdo do
Tempo Comum, orientado este ano por S.
Mateus (ciclo A) que retomaremos no próxi-
mo domingo. A leitura e a meditação do iní-
cio da vida pública de Jesus leva-nos a sentir
que estamos a iniciar um caminho, tendo
como objectivo seguir Jesus como aqueles
discípulos que foram chamados e enviados
por Ele. É importante neste domingo estar-
mos atentos à ideia que aparece em todas as
leituras: chamados e enviados.

O discípulo é aquele que se sente chama-
do por Jesus, ou seja, eleito por Deus. O pro-
feta Isaías, na primeira leitura, diz: "E agora
o Senhor falou-me, Ele que me formou desde
o seio materno, para fazer de mim o seu ser-
vo… vou fazer de ti a luz das nações". O sal-
mista expressa a sua disponibilidade para
acolher o convite: "Eu venho, Senhor, para
fazer a vossa vontade". São Paulo, na segun-
da leitura, diz que se sentiu "escolhido, por
vontade de Deus, para Apóstolo de Cristo
Jesus", dirigindo-se à comunidade de Corin-
to como aqueles que "foram santificados em
Cristo Jesus, chamados à santidade". No

evangelho, João Baptista conta a experiên-
cia que o levou a reconhecer Jesus sem qual-
quer hesitação: "É d'Ele que eu dizia: 'De-
pois de mim vem um homem, que passou à
minha frente, porque era antes de mim'. Tudo
o que aconteceu no baptismo de Jesus (a voz
do Pai e o dom do Espírito Santo) tornou claro
a João que "Ele é o Filho de Deus". Cada um
tem a sua experiência de Deus, geralmente
não tão espectacular como a de João Baptis-
ta, mas com um sentimento de que Deus o
escolheu, de que Jesus o chamou.

O chamamento divino supõe sempre uma
missão, um envio "para reunir Israel… para
reconduzires os sobreviventes de Israel…
para que a minha salvação chegue até aos
confins da terra (primeira leitura); "procla-
mei a justiça na grande assembleia, não fe-
chei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis"
(salmo); "escolhido para Apóstolo" (segun-
da leitura). Trata-se, pois, de dar testemunho,
de transmitir aos outros aquela experiência
que vivi, que me transformou e que não pos-
so guardar somente para mim. João Baptista
partilha o que sente: "Eis o Cordeiro de
Deus… eu vi e dou testemunho". É um duplo
movimento (chamados e enviados) que todos
estamos convidados a fazer e que nos é re-
cordado no início do ciclo litúrgico do Tem-
po Comum. É um resumo de como seguir
Jesus pelo caminho da vida, ou seja, de como
ser cristão.

O chamamento e o envio de Jesus é para
todos os que seguem o Senhor. Todos somos
"Igreja de Deus, consagrados por Jesus Cris-
to e é muito importante que nos sintamos uni-
dos a todos aqueles que invocam o nome de
Jesus Cristo, Nosso Senhor". Que a sauda-
ção de S. Paulo não passe despercebida a cada
um de nós: "A graça e a paz de Deus nosso
Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam con-
vosco".




