
Domingo, 12 de fevereiro
09h00 — Missa na Igreja da Misericórdia

10h00 — Paroquianos

12h00 — Joaquina Gonçalves Neto

19h00 — Manuel Fernandes Neto de Faria

Segunda, 13 de fevereiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 14 de fevereiro — 19h00
— Maria Teresa Barros Lima Costa (1.º

Aniv.º)
— Manuel Soares e Margarida Sá Neiva
— Maria Benedita Fernandes da Silva
— José Alexandre Costa Nunes da Silva e pai

Quarta, 15 de fevereiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 16 de fevereiro — 19h00
— Maria Joaquina Gonçalves Neto (30.º

Dia)
— Maria da Glória
— Belemino André Ribeiro e filho
— P.e Manuel José Martins Neiva Soares

Sexta, 17 de fevereiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 18 de fevereiro  — 19h00
— Manuel Moreira de Sá

Domingo, 19 de fevereiro

09h00 — Missa na Igreja da Misericórdia

10h00 — Paroquianos

12h00 — Virgílio Herculano dos Santos, es-

posa e pais

19h00 — M.ª Lurdes Novo Vareiro Machado

Sábado, 18 de fevereiro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

A Palavra de Jesus
é uma Palavra viva

que chega ao coração...

(In)formação
Semanal 611
12 a 19 de fevereiro de 2012
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Domingo, 19 de fevereiro

Domingo, 19 de fevereiro

Sábado, 18 de fevereiro

Sábado, 18 de fevereiro

10h00

12h00

19h00

Da responsabilidade
do 10.º Ano da Catequese

(Bênção do Retiro)

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 9.º Ano

—  Da responsabilidade dos

—
—

Serviço de Acólitos

— Ana Pereira
— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa

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

—  Da responsabilidade
do 10.º Ano da Catequese

Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
6.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Lev 13, 1-2. 44-46;
Salmo – Sal 31, 1-2. 5. 7 e 11;
2.ª Leit. – 1 Cor 10, 31– 11, 1;
Evangelho – Mc 1, 40-45.

São Paulo foi o Apóstolo dos gentios,
aquele que levou o evangelho aos pagãos, ou
seja, direta ou indiretamente a nós. O apósto-
lo de adoção, Paulo ou nós, é aquele que Deus
escolhe para fazer chegar a sua palavra ao
mundo, até aos confins da terra. Na história
do povo de Israel, Deus já tinha escolhido
homens para realizar esta função. Hoje, na
primeira leitura, temos a instituição dos pro-
fetas. Encontra-se no livro do Deuteronómio,
na parte que poderemos chamar o "testamen-
to de Moisés", porque ele era considerado
quase como o primeiro dos profetas, o pri-
meiro que revelou Deus ao seu povo. Como
diz a primeira leitura, um profeta ou um após-
tolo não falam em nome próprio nem segun-
do as suas ideias ou preferências, mas falam
e transmitem somente aquilo que vem da par-
te de Deus. A experiência com Israel não foi
muito positiva. O povo nem sempre escutou
os profetas como mensageiros de Deus. Tan-
tas vezes foram ignorados. Por isso Deus
anuncia "que fará surgir no meio de ti, de en-
tre os teus irmãos, um profeta como eu". Não
será Jesus? Deus feito homem, a Palavra de
Deus que veio habitar entre nós.

Todavia, nem todos reconheceram Jesus
como tal; mesmo hoje isto acontece. As pes-
soas de Cafarnaum (evangelho) podem ser
uma expressão daquilo que hoje vivemos.
Também nós aceitamos a autoridade de Jesus
e que Ele seja mais um profeta, mas interro-
gamo-nos: "Que vem a ser isto? Uma nova
doutrina, com tal autoridade, que até manda

os espírito impuros e eles obedecem-Lhe!".
Deixemos as aparências e valorizemos este
detalhe: como é que o espírito impuro daque-
le homem reconhece Jesus? Ou seja, enquan-
to as pessoas não se apercebiam e interroga-
vam-se sobre quem era Jesus, os espíritos (ain-
da que fossem maus) reconheciam facilmen-
te o Espírito de Deus, em Jesus: "Sei quem Tu
és: o Santo de Deus". Podemos concluir que
só podemos conhecer profundamente Jesus
Cristo a partir da nossa espiritualidade. As
palavras de Jesus não são externas, são Pala-
vra de Deus, são palavras interiores, são pa-
lavras que nos libertam por dentro. Foi isto
que se passou com aquele homem em Cafar-
naum. Muitos séculos depois, a palavra de
Jesus não é somente uma palavra de um pro-
feta que existiu na história, mas é uma Pala-
vra viva que chega ao coração, que nos trans-
forma e que nos liberta. É tão importante que
também esta Palavra e a força de Jesus che-
guem ao coração de muitos e os liberte.

Foi esta tarefa que Paulo teve com a co-
munidade de Corinto, muito influenciada pe-
las correntes pagãs e por muitas tendências
libertinas e dissolutas daquela época (segun-
da leitura). Fora dos exemplos concretos da
leitura, os quais não os devemos valorizar
devido à mudança antropológica e cultural que
existe entre S. Paulo e nós, podemos destacar
os seus conselhos, pois ele, como os profetas
de Israel, recebeu na primeira pessoa a reve-
lação de Deus e entende que esta palavra
merece uma total dedicação. Paulo reconhe-
ce que a sua missão é uma vocação excecio-
nal. Paulo convida-nos a viver com uma cer-
ta serenidade, a viver dispostos a servir o Se-
nhor da melhor maneira e a não cair numa
angústia excessiva por causa da realidade que
nos envolve. No quotidianao, uma vida um
pouco mais sóbria sempre nos dará mais li-
berdade de espírito.

Cantar das Janeiras
Terminado o mês de janeiro, também a

Cantar das Janeiras chegou ao fim.
O grupo que andou pelas ruas da cidade a

cantar as janeiras para as festas da cidade em
honra de Nossa Senhora da Saúde conseguiu
cerca de dois mil euros, que entregou à guar-
da da Igreja.

Em nome da Paróquia agradecemos ao
grupo o esforço realizado, não só com o in-
tuito de angariar fundos para a festa, mas tam-
bém para manter a tradição das janeiras.

Aproveitamos para, em nome do grupo e
da paróquia, agradecer a todos quantos com
colaboraram, pedindo que continuem a dar o
seu apoio noutras atividades levadas a cabo
para tornar mais fácil a realização das festas.
Em breve publicaremos a Comissão de Fes-
tas para 2012.

Retiro de Adolescentes
e preparação para o Crisma

À semelhança dos anos anteriores, os ado-
lescentes do 10.º ano da Catequese partem para
Retiro de Carnaval no próximo domingo, dia
19, de tarde. O bênção do Retiro será celebrada
na Eucaristia das 12h00. O encerramento do
Retiro é na terça-feira de Carnaval, dia 21, com
a Eucaristia às 17h00, no Seminário da Silva,
Barcelos.

Nesse dia, os que vão ao crisma no dia 10
de Março, em Vila Chã, têm um encontro de
preparação no mesmo local (Seminário da Sil-
va) com início às 09h30, terminando com a
Eucaristia do Retiro.


