
Domingo, 22 de janeiro
09h00 — Missa na Igreja da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Teresa Gomes Vieira
19h00 — Passos Manuel Palmeira Rodrigues

(1.º Aniv.º)

Segunda, 23 de janeiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 24 de janeiro — 19h00
— José Gomes de Carvalho e sogro
— António Soares e esposa
— Manuel da Silva do Rosário

Quarta, 25 de janeiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 26 de janeiro — 19h00
— Américo Fernandes de Carvalho (30.º

Dia)
— Intenção Particular
— Intenções de Margarida Neiva Soares
— Ernesto Almeida Correia e Almerinda da

Silva Passos

Sexta, 27 de janeiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 28 de janeiro  — 19h00
— Maria Isabel Moreira Ferreira (30.º Dia)
— Maria Helena Ramos Swanstron Almeida

(1.º Aniv.º)

Domingo, 29 de janeiro
09h00 — Missa na Igreja da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Intenções de Arminda e Vitorino

Silva
19h00 — M.ª Lurdes Novo Vareiro Machado

Sábado,  28 de janeiro

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

  Muito teremos a aprender
para sermos fiéis à Palavra

e fazermos a "nova evangelização".

(In)formação
Semanal 608

22 a 29 de janeiro de 2012
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Domingo, 29 de janeiro

Domingo, 29 de janeiro

Sábado, 28 de janeiro

Sábado, 28 de janeiro

10h00

12h00

19h00

— Maria Emília Vilarinho
— Rita Chavães
— Mariana Viana

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 8.º Ano

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

—
—

Serviço de Acólitos

— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete
— Isabel Monteiro

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
dos crianças e Catequistas
do 4.º  Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças
do 2.º e 5.º Ano da Catequese

—
—

Grupo

Cristo Rei



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
3.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Jonas 3, 1-5. 10;
Salmo – Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9;
2.ª Leit. – 1 Cor 7, 29-31;
Evangelho – Mc 1, 14-20.

Tudo na Liturgia deste domingo nos con-
vida a meditar seriamente sobre o tempo e a
sua importância na História da Salvação. Na
1.ª leitura, Jonas grita: "Dentro de 40 dias,
Nínive será destruída". Na 2.ª leitura o após-
tolo São Paulo adverte os Coríntios: "Digo-
vos, irmãos, que o tempo é breve". E no Evan-
gelho é o Senhor quem nos recorda: "Com-
pletou-se o tempo e o Reino de Deus está per-
to". A própria Sagrada Escritura começa e ter-
mina com reflexões temporais: "No princí-
pio Deus criou o céu e a terra" (Gn 1,1). E:
"Sim, Eu venho em breve" (Ap 22, 20). Isto
quer dizer que a História do mundo é uma
História de Salvação onde Deus vai atuando
e conduzindo o fio dos acontecimentos.

A 1.ª leitura, do livro de Jonas, foi escrita
depois do Povo de Israel ter regressado do
célebre exílio da Babilónia, que durou 70
anos. O Povo encontrava-se exageradamente
fechado num nacionalismo sem horizontes.
Pensavam que Deus era só deles. Ora o livro
de Jonas vem dizer o contrário: "Deus e a Sua
Salvação são universais, não têm fronteiras".
Aquele que acredita e abandona o pecado já
faz parte do Povo de Deus. Foi o que aconte-
ceu com os ninivitas.

A 2.ª leitura, tirada da 1.ª Carta de São
Paulo aos Coríntios, deve ser entendida den-
tro de um grande plano catequético-pastoral,
que começa com o capítulo 7, em que o Após-
tolo responde às perguntas dos Coríntios. Uma

dessas perguntas visava a liceidade do casa-
mento. E Paulo afirma não só a liceidade, mas
também a santidade do matrimónio. Lembra,
contudo, que o tempo passa depressa e que o
importante é viver desapegado das coisas e
dos interesses deste mundo.

No trecho do Evangelho vemos Jesus a
pregar a Boa Nova de Deus e a convidar-nos
a acreditar nessa mesma Boa Nova. Se tiver-
mos em conta o que nos diz Isaías (Is 1, 3), a
palavra "Evangelho" indica aquela "Feliz
Notícia" cujo conteúdo é a salvação messiâ-
nica, ou seja, o cumprimento do tempo em
que se instala na terra o Reino de Deus.

Para que este Reino aconteça nas pessoas
é preciso converter-se (mudar de mentalida-
de e de vida) e aceitar o convite de Jesus, como
fizeram os discípulos (Mc 1, 16 - 20). Impli-
ca, portanto, uma adesão total a Jesus Cristo
e à Sua Palavra. Com Ele começa a Nova Era,
o tempo novo, o tempo da Igreja em que a
salvação nos é oferecida.

Retomamos este ano o Evangelho de S.
Marcos que nos acompanhará durante a mai-
or parte deste ano litúrgico. Evangelho cate-
cumenal por excelência, redigido por Marcos
como subsídio da ação pastoral da Igreja de
Roma.Neste domingo o Evangelho apresenta
o início daquela a que poderíamos chamar a
fase do "pré-catecumenado", caracterizada
pelo primeiro anúncio da Boa Nova acompa-
nhado de uma nota de urgência e de um apelo
à conversão. A partir deste primeiro anúncio
começa, com um chamamento individual, a
constituir-se a primeira "comunidade cate-
cumenal".

Muito teremos a aprender na escola de S.
Marcos para sermos fiéis à palavra de ordem
da Igreja que nos projeta nas tarefas de uma
"nova evangelização".

Semana da Unidade
De 18 a 25 de Janeiro, decorre, como habi-

tualmente, a Semana de Oração pela Unida-
de dos Cristãos, este ano subordinada ao tema
Unidos no ensinamentos dos apóstolos, na
comunhão fraterna e nas orações (cf. Actos 2,
42) e preparada pelos cristãos de Jerusalém.

Estes, buscando a unidade no meio de difi-
culdades, «mostram-nos que o apelo à unida-
de pode ser mais do que meras palavras e que,
de facto, pode orientar-nos para um futuro,
no qual antecipamos e ajudamos a construir
a Jerusalém celeste».

O tema que escolheram apela ao regresso
às origens da primeira Igreja de Jerusalém, à
renovação e ao retorno ao essencial da fé, à
evocação do tempo em que os cristãos viviam
unidos. Ao mesmo tempo, recorda os marcos
da Igreja das origens, essenciais à comunida-
de cristã em qualquer tempo e lugar: a pala-
vra anunciada pelos apóstolos, a comunhão
fraterna, a eucaristia (fracção do pão) e a ora-
ção.

Formação de Catequistas e pais
À semelhança do que aconteceu no ano pas-

sado, ao longo da Quaresma que se aproxima
teremos «O Pátio dos Gentios», este ano a fun-
cionar ao sábado, pensando nos Catequistas e
pais. Procurem ir organizando a vida de modo
a poderem aproveitar a formação que nos será
oferecida.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial continua a funcio-

nar  no seu horário normal de Inverno:
Terça .................................  19h30 – 20h00
Quinta ...............................  19h30 – 20h00
Sábado ..............................  15h00 – 16h00


