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Domingo, 30 de Janeiro
10h00 – Paroquianos
12h00 – Cândida Dias Ferreira e Amélia Dias

Ferreira
19h00 –  Joaquim Gonçalves Ribeiro e Maria

da Paz Pereira
Segunda, 31 de Janeiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 01 de Fevereiro — 19h00
— Intenção particular
— Almas

Quarta, 02 de Fevereiro — 19h00
Bênção das Velas

— Acção de Graças em Bodas de Prata

Quinta, 03 de Fevereiro — 19h00
— Maria da Paz Pereira e marido
— Violante Nogueira Dias, filha Angelina e

família
— Carminda Neto

Sexta, 04 de Fevereiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 05 de Fevereiro — 19h00
— António Alexandre dos Santos, pais e

irmãos

Domingo, 06 de Fevereiro
10h00 – Paroquianos
12h00 – Santíssimo Sacramento

(Adoração do Santíssimo até às 19h00)
19h00 –  Maria de Lurdes Novo Vareiro

Machado

Sábado, 05 der Fevereiro
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas
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As bem-aventuranças
são o convite de Jesus

a todos os que O querem seguir...

(In)formação
Semanal 557

30 de Janeiro de 2011
a 06 de Fevereiro de 2011

Domingo, 06 de Fevereiro

Domingo, 06 de Fevereiro

Sábado, 05 de Fevereiro
— Da responsabilidade

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

Sábado, 05 de Fevereiro

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
do 9.º Ano da Catequese

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 10.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

— Maria Georgete
— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz
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Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



Outros assuntos
Catequese e Família

Entre tantas crises que vivemos nos dias
actuais, fala-se insistentemente da crise da fa-
mília. Mas não é a família que está em crise,
porque todas as pessoas querem, buscam e pro-
curam formar uma família, mesmo que não seja
aquela família criada, querida e abençoada por
Deus, fruto de um Matrimónio cristão.

A família é uma realidade presente na vida
humana desde o início da humanidade. Os pri-
meiros capítulos do Génesis mostram-nos isso.
O que de facto está em crise, é o matrimónio. O
casamento religioso, especialmente, já não é tão
buscado e a sua realização não passa, muitas
vezes, de um acto meramente social.

A família continua a ser, em qualquer das
suas expressões, o melhor espaço e a mais opor-
tuna realidade para formar e orientar os filhos
rumo a uma vida verdadeiramente humana, cris-
tã e feliz. Ninguém como o ser humano, na sua
infância, é carente de segurança, de carinho e
de protecção.

A psicologia actual mostra seguramente
que, desde o ventre materno, a criança já vai
assimilando e sentindo se é querida, se é amada
e desejada. Portanto, desde esse tempo a mãe e
o pai – a família – devem ajudar a nova vida a
desenvolver-se em todos os sentidos e aspec-
tos, evitando trazer consigo problemas, com-
plexos e traumas que irão desabrochar com o
seu crescimento.

Horário do Cartório Paroquial
Porque estarei ausente, esta semana o

Cartório Paroquial só funcionará no Sába-
do, das 15h00 – 16h00.

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

IV Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Sof 2, 3; 3, 12-13;
Salmo – Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10;
2.ª Leit. – 1 Cor 1, 26-31;
Evangelho – Mt 5, 1-12a.
A vida humana é uma procura constante

da felicidade. Todos procuramos ser felizes
na vida. Todavia, onde é que se procura a fe-
licidade? As bem-aventuranças de Jesus são
a sua proposta: um modelo de vida, um con-
junto de valores que, segundo Ele podem fa-
zer-nos felizes. O texto das bem-aventuran-
ças, apesar de ser tão conhecido, é sempre
surpreendente, porque contém pensamentos
e refrães que poderão, ao primeiro contacto,
causar confusão, perturbação e estranheza.
Jesus diz que serão felizes "os pobres em es-
pírito… os humildes… os que choram… os
que têm fome e sede de justiça… os miseri-
cordiosos… os puros de coração… os que
promovem a paz… os que sofrem persegui-
ção por amor da justiça".

As bem-aventuranças resumem toda a Boa
Nova de Jesus, são o convite de Jesus a todos
aqueles que O querem seguir, são uma pro-
clamação profética do espírito e das atitudes
de todos aqueles que optam pelo reino. Jesus
diz que só serão felizes aqueles que colocam
toda a sua confiança no Senhor, relativizan-
do tudo o resto, ou seja, aqueles que vivem
no desprendimento, na humildade, no desejo
de justiça, de interesse e de preocupação com
os problemas dos outros. Evidentemente que
estamos aqui a falar de uma felicidade autên-
tica, profunda, ou seja, de uma felicidade que
vai mais além dos prazeres ou das satisfações
superficiais. Esta é a felicidade que reside no
interior de cada pessoa, no íntimo diálogo
transcendente; esta é a felicidade que nos in-
dica a salvação.

Bem sabemos que estes valores não são
hoje apresentados como modelo pela nossa
sociedade. Por isso compreende-se que os
caminhos de Deus não são os nossos, ou seja,
que a vontade de Deus nem sempre coincide
com a nossa vontade, que o modelo de Jesus
não é o modelo do mundo. A partir da visão
cristã, a noção de felicidade transforma-se,
altera-se. As leituras que precedem o evan-
gelho ajudam-nos a compreender esta men-
sagem. Por exemplo, na primeira leitura, o
profeta Sofonias aconselha: "Procurai o Se-
nhor, vós todos os humildes da terra… pro-
curai a justiça, procurai a humildade". Con-
cluímos, assim, que os humildes, os simples,
os que vivem um amor desinteressado estão
mais próximos do Senhor, porque O acolhem
no seu coração. O salmo responsorial diz-nos
que "o Senhor faz justiça aos oprimidos, dá
pão aos que têm fome e a liberdade aos cati-
vos", cuida especialmente dos cegos, dos aba-
tidos, dos justos, dos peregrinos, dos órfãos
e das viúvas. É como se Deus "transformas-
se" a ordem das coisas: onde há motivos para
a angústia, o Senhor irradia felicidade. Por
isso, é muito oportuna a reflexão de S. Paulo
na segunda leitura: "Vede quem sois vós, os
que Deus chamou: não há muitos sábios, na-
turalmente falando, nem muitos influentes,
nem muitos bem-nascidos. Mas Deus esco-
lheu o que é louco aos olhos do mundo para
confundir os sábios; escolheu o que é fraco,
para confundir o forte; escolheu o que é vil e
desprezível, o que nada vale aos olhos do
mundo, para reduzir a nada aquilo que vale".

O caminho das bem-aventuranças, da fe-
licidade, o caminho de "seguir Jesus" é este:
um caminho que se faz todos os dias, cres-
cendo gradualmente, com esforço e com von-
tade. É um caminho que vale a pena, porque
nos conduz à felicidade, à verdadeira alegria:
"Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos
Céus a vossa recompensa".


