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Domingo, 18 de janeiro
Início da Semana de Oração pela Unidade

10h00 — Paroquianos
12h00 — Elvira Silva Santos, marido e filha
19h00 — Angelina da Costa Terra

Segunda, 19 de janeiro – 16h30
— António Augusto da Cruz Amaral

Terça, 20 de janeiro – 19h00
— S. Sebastião
— Olívia da Costa Terra e filhos
— António Augusto da Cruz Amaral
— José Guerra Laranjeira
— Alexandrina Gomes dos Santos
— Orlando Marques de Araújo
Quarta, 21 de janeiro – 16h30

Na Igreja da Misericórdia
— Maria josé Ferreira de Oliveira
Quinta, 22 de janeiro – 19h00
— António Augusto da Cruz Amaral
— Manuel Miranda Figueiredo e Maria de

Fátima Figueiredo
— Júlia Maria Meira, marido e nora
— Eugénia Miranda Igreja

Sexta, 23 de janeiro – 16h30
— Virgínia de Barros Lima, marido e filhos

Sábado, 24 de janeiro – 19h00
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto e família

Domingo, 25 de janeiro
Fim da Semana de Oração pela Unidade

10h00 — Paroquianos
12h00 — Rui Manuel Barros Zão e família
19h00 — António Augusto da Cruz Amaral

Sábado, 24 de janeiro

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

– Que procurais?
– Onde moras?
– Vinde ver!...

18 a 25 de janeiro de 2015
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Domingo, 25 de janeiro

Domingo, 25 de janeiro

Sábado, 24 de janeiro – 19h00

Sábado, 24 de janeiro – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Mariana Ferreira Loureiro

Serviço de Acólitos

— Maria Helena Agante
— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     das crianças e Catequistas

do 6.º Ano da Catequese

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

(In)formação
Semanal 765

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 10.º Ano
— Ana Cristina Almeida
— José Gonçalo Almeida

— António Jardim
— Catarina Jardim
— Joana Jardim

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes
     do 7.º Ano da Catequese
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Grupo

Cristo Rei



2.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – 1 Sam 3, 3b-10. 19;
Salmo – Sal 39, 2 e 4ab. 7-8a. 8b-9. 10-11;
2.ª Leit. – 1 Cor 6, 13c-15a. 17-20
Evangelho – Jo 1, 35-42.

Hoje começamos os domingos do tempo
comum e, de certo modo, iniciamos uma ca-
minhada. Alguns psico-pedagogos afirmam
que este facto de começar de novo, depois
das festas de Natal e do ano novo, é como
que um segundo início da caminhada e que
supõe tanto esforço como no primeiro (Se-
tembro); basta olhar para as crianças da
catequese como também para os adultos.

Hoje, começamos a ler, como segunda lei-
tura, a primeira carta de S. Paulo aos
Coríntios. Recordemos que a comunidade de
Corinto era constituída por pessoas simples e
humildes dentro de uma cidade cosmopolita
e confusa (como as nossas). Havia muitas
polémicas e intrigas, tantas vezes escandalo-
sas. A carta é uma resposta de S. Paulo às
perguntas que lhe enviaram. Mas a resposta
é sempre a mesma: procurar a unidade e a
sabedoria da cruz do Senhor.

A primeira leitura é um dos textos mais
conhecidos e mais belos do Antigo Testamen-
to: o jovem Samuel a ser chamado por Deus.
É um texto que nos recorda a vocação: o cha-
mamento de Deus. Como é importante estar
à escuta e saber responder ao chamamento,
venha de onde vier, porque tantas vezes o
chamamento de Deus (a voz divina) se con-
funde com os chamamentos do mundo (a voz
humana). A resposta do jovem Samuel, aju-
dado pelo Heli, é a mais adequada: “Falai,
Senhor, que o vosso servo escuta”. O sal-

CPM inicia-se sábado
Inicia-se no próximo sábado mais um

CPM a nível arciprestal. Mas, o que é o CPM?
O CPM é um movimento da Igreja que

tem como objectivo dedicar-se à preparação
dos noivos para o Matrimónio.

Tem como finalidade promover sessões com
pedagogia e metodologia própria, baseadas na
revisão de vida e testemunho vivencial (…),
apoiados na reflexão e no diálogo conjugais.

O CPM pretende ajudar os noivos a prepa-
rar o seu matrimónio, refletindo sobre o seu
noivado e dialogando sobre a validade das suas
ideias e dos seus comportamentos para, desta
forma, despertar ou fazer crescer a fé em Je-
sus Cristo; validar as suas ideias e os seus com-
portamentos, principalmente através do teste-
munho de outros noivos e casais; fazer a
aprendizagem de diálogo entre os dois; refle-
tir sobre situações que afectam a harmonia
das relações no casal de modo a desenvolver
atitudes de superação dessas situações; desen-
volver atitudes e valores que desencorajem o
recurso ao divórcio e ao aborto, contribuindo
para a estabilidade da família.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial con-

tinua a funcionar no seu horário normal,
que é o seguinte:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

mo ilustra a resposta de Samuel: “Eu venho,
Senhor, para fazer a vossa vontade”. Esta
é uma frase que o autor da carta aos hebreus
coloca na boca de Jesus (Heb 10,9).

Seguindo o tema da primeira leitura e do
salmo, o evangelho apresenta-nos também a
vocação e a resposta dos primeiros apósto-
los. Neste domingo iniciamos uma série de
dias em que iremos reafirmando o nosso com-
promisso de conhecer e de seguir Jesus. Um
caminho que passa pela mudança de vida,
pela conversão. João Batista tinha preparado
bem os seus discípulos para que quando sur-
gisse Jesus o deixassem e fossem ter com
Ele. A “senha” era esta: “Eis o Cordeiro
de Deus”. Uma frase de João Batista que
permanece para sempre na missa. Também
escutaremos as primeiras palavras de Jesus
no evangelho de S. João: “Que procurais?”.
Que respostas poderíamos dar a esta pergunta
de Jesus? Naquele momento, a única preo-
cupação dos discípulos era saber onde o en-
contrar: “Onde moras?”. E Jesus convidou-
-os – e convida-nos – a segui-lo: “Vinde ver”.
Como é importante fazer a experiência pes-
soal do nosso encontro com Ele, em casa, no
trabalho, no tempo de lazer e convívio!

No evangelho de S. João, ao contrário do
de Marcos, Pedro não foi o primeiro apóstolo
que conheceu Jesus, mas o seu irmão André.
Foi André que apresentou Pedro a Jesus:
“Encontrámos o Messias”. Jesus muda o
nome de Simão para Pedro, um sinal bem claro
e evidente de que não só lhe mudou o nome
mas também lhe mudou a vida. Portanto,
Pedro nasce de novo com a imposição de um
novo nome. Também connosco aconteceu o
mesmo: somos o templo de “pedras vivas”,
como tanto gostava de afirmar S. Paulo.




