
Domingo, 05 de fevereiro

09h00 — Missa na Igreja da Misericórdia

10h00 — Paroquianos

12h00 — Joaquim Coelho Pereira

19h00 — Joaquim da Silva Braga (30.º Dia)

Segunda, 06 de fevereiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 07 de fevereiro — 19h00
— Amélia Macoa e Maria Dias e filha
— António Jorge Martins, pai e sobrinho
— Maria Teresa Barros Lima Costa
— Mnauel Fernandes Gomes

Quarta, 08 de fevereiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 09 de fevereiro — 19h00
— Almas
— Maria da Costa Dias e Silva, marido e

filho
— Manuel Rodrigues Ferreira e esposa
— Joaquim Martins Gonçalves Zão
— Maria José Viana da Silva Pinto

Sexta, 10 de fevereiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 11 de fevereiro  — 19h00
— Maria da Silva Duarte e família

Domingo, 12 de fevereiro

09h00 — Missa na Igreja da Misericórdia

10h00 — Paroquianos

12h00 — Joaquina Gonçalves Neto

19h00 — Manuel Fernandes Neto de Faria

Sábado, 11 de fevereiro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Como Job e como Paulo,
o que temos de fazer

é colocarmo-nos nas mãos de Deus...

(In)formação
Semanal 610
05 a 12 de fevereiro de 2012
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Domingo, 12 de fevereiro

Domingo, 12 de fevereiro

Sábado, 11 de fevereiro

Sábado, 11 de fevereiro

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 10.º Ano

—  Da responsabilidade

—
—

Serviço de Acólitos

— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz
— Maria Helena Agante

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
dos crianças e Catequistas
do 5.º  Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças
do 1.º e 6.º Ano da Catequese

—
—

do Agrupamento do CNE



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
5.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Job 7, 1-4. 6-7;
Salmo – Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6;
2.ª Leit. – 1 Cor 9, 16-19. 22-23;
Evangelho – Mc 1, 29-39.

No evangelho deste domingo temos a se-
gunda parte daquela "grande jornada" na
vida de Jesus que foi um sábado em Cafar-
naum. No domingo passado, tivemos a narra-
ção da pregação na sinagoga na parte da ma-
nhã e a cura de um homem. Hoje, o ambiente
é mais íntimo e familiar, ou seja, Jesus está
em casa de Pedro e de André, onde havia pro-
blemas e dificuldades, porque estava doente
a sogra de Pedro. Jesus cura a sogra de Pedro
e "ela começou a servi-los". Mas este mila-
gre não ficou na intimidade familiar, porque
foi dado a conhecer a todo o povo. Um anoi-
tecer muito árduo se reservava para Jesus.
Teria que curar muitos outros doentes. "De
manhã, muito cedo… retirou-Se para um sí-
tio ermo e aí começou a orar". Os seus discí-
pulos foram à Sua procura e disseram-Lhe:
"Todos te procuram". Aqui está a parte mais
importante do evangelho deste domingo: Je-
sus sabe que tem de ir "a outros lugares, às
povoações vizinhas, a fim de aí pregar tam-
bém, porque foi para isso que Eu vim".

É isto que S. Paulo aprende de Jesus: pre-
gar o Evangelho a todos os povos, sem ex-
cluir ninguém. E afirma: "Anunciar o Evan-
gelho não é para mim um título de glória, é
uma obrigação… Ai de mim se não anunciar
o Evangelho! Se o fizesse por minha iniciati-
va, teria direito a recompensa. Mas, como não
o faço por minha iniciativa, desempenho ape-
nas um cargo que me está confiado. Em que
consiste, então, a minha recompensa? Em
anunciar gratuitamente o Evangelho, sem fa-

zer valer os direitos que o Evangelho me con-
fere". Resumindo: Paulo sente-se escolhido
para evangelizar, mas nada espera em troca,
ou seja, não espera qualquer recompensa,
porque, apesar das suas fragilidades, é este o
seu trabalho e missão. Era este o sentimento
que deveria reinar em cada um de nós e nas
nossas comunidades paroquiais. Apesar de
sermos frágeis, temos a missão de viver e
anunciar o evangelho sem esperar qualquer
recompensa.

Evangelizar é trabalhar gratuitamente. São
Paulo diz-nos que era um judeu rigoroso em
relação à tradição, um fariseu, um fanático
perseguidor. Afirmava que era um escravo da
lei. Todavia, o modo de encarar a vida mu-
dou em Paulo. Porquê? Devido à experiência
profunda que teve da misericórdia gratuita de
Deus; por ela, renovou-se e fortaleceu-se para
enfrentar qualquer dificuldade. Já não espe-
rava recompensas e retribuições, porque com-
preendeu que entregar-se ao serviço do Evan-
gelho e dos outros é o mesmo que viver e ex-
perimentar diretamente a salvação. Não de-
veria ser assim a vida do cristão?

Mas, como enfrentar as dificuldades? Na
primeira leitura deste domingo temos o teste-
munho de vida de Job que nos pode ajudar.
Como Job, sentimos que, por vezes, só a nós
é que tudo acontece; aos que são maus, tudo
lhes corre bem! Se se vê o mal como um cas-
tigo de Deus, por que é que Job, o justo, so-
fre? Hoje, as reflexões de Job ajudam-nos a
afirmar que o mal do mundo, em vez de o
atribuirmos a Deus, é algo que temos de vi-
ver sem ser possível justificar, fruto dos limi-
tes da nossa inteligência. Como Job e como
Paulo, o que temos de fazer é colocarmo-nos
nas mãos de Deus, confiar em Deus. Só as-
sim é que Deus pode justamente continuar a
atuar e a salvar.

Catequese e vida cristã
Como um organismo humano, para viver,

tem necessidade que funcionem todos os seus
órgãos, também, para o amadurecimento da
vida cristã, é preciso que sejam cultivadas
todas as suas dimensões: o conhecimento da
fé, a vida litúrgica, a formação moral, a ora-
ção, a integração na comunidade, o espírito
missionário. Se a catequese descuidar algu-
ma destas dimensões, a fé cristã não atingirá
o seu pleno desenvolvimento.

Na catequese, dá-se um verdadeiro
"aprender a ser" cristão, um aprender a fé
em todas as dimensões. Por isso, simplesmen-
te, não há catequese sem Eucaristia. Se que-
ro ser cristão, e a catequese é para me ajudar
a ser, não posso rejeitar o centro, o coração
da fé que é o próprio Jesus ressuscitado pre-
sente na Eucaristia. Por isso, o cristão não
pode ser reconhecido como tal se deixar de
participar no Domingo pois esse é um dos
aspetos que o identifica.

A experiência diz-nos que, sem Eucaris-
tia, o meu acreditar esmorece, o meu rezar
desaparece e o meu viver empalidece… sem
Eucaristia, a catequese não faz sentido. É
por isso que temos que estar mais atentos à
participação das nossas crianças e adolescen-
tes na Eucaristia, nomeadamente naquela em
que lhes é atribuída uma função mais partici-
pativa. Porque tem havido muitas falhas, a que
estamos atentos, que ninguém estranhe se,
ao chegar a altura das festas da Catequese,
algumas crianças ou adolescentes ficarem
para trás, pois faltam constantemente ao seu
compromisso com a Eucaristia Dominical.


