
http://
paroquiadesposende.files.wordpress.com/

2013/02/programa22.pdf
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Domingo, 1 de fevereiro
10h00 — Paroquianos
12h00 — António Pereira de Sousa, Ana

Pereira de Sousa e Maria Gomes Oliveira
Adoração do Santíssimo até às 19h00

19h00 — Manuel Moreira de Sá
Segunda, 2 de fevereiro – 16h30
N.ª S.ª das Candeias – Bênção das velas
— Miguel Barros Lima e esposa
Terça, 3 de fevereiro – 19h00
— Nossa Senhora de Fátima
— Maria Teresa Gomes Vieira e marido
— Maria José Ferreira de Oliveira e sogros
Quarta, 4 de fevereiro – 16h30

Na Igreja da Misericórdia
— José Guerra Laranjeira
Quinta, 5 de fevereiro – 19h00
— Júlio Alírio Oliveira Meireles dos Santos

(30.º Dia)
— Maria Adriana de Queiroz Portela
— Benedita Jesus Ferreira, marido e filhos
— José Fernando Machado

Sexta, 6 de fevereiro – 16h30
— Maria José Ferreira de Oliveira e sogros

Sábado, 7 de fevereiro – 19h00
— Maria Albertina Loureiro Torres (30.º

Dia)
Domingo, 8 de fevereiro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Santíssimo Sacramento
19h00 — Amandina Alves Martins de Sá Pe-

reira (30.º Dia)

Sábado, 7 de fevereiro

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

A Palavra de Jesus é convite
a sairmos de nós próprios

para irmos ao Seu encontro...

01 a 08 de fevereiro de 2015
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Domingo, 8 de fevereiro

Domingo, 1 de fevereiro

Sábado, 7 de fevereiro – 19h00

Sábado, 7 de fevereiro – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Mariana Ferreira Loureiro

Serviço de Acólitos

— Ricardo Cruz
— Francisco de Castro e Costa
— Joana Dulce Coutinho

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     das crianças e Catequistas

do 4.º Ano da Catequese

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

(In)formação
Semanal 768

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 8.º Ano
— Inês de Melo Losa Ferreira
— Ana Cristina Almeida

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Maria Gabriela Viana

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

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

Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



4.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Deut 18, 15-20;
Salmo – Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – 1 Cor 7, 32-35;
Evangelho – Mc 1, 21-28.

A liturgia do 4.º Domingo do Tempo Co-
mum garante-nos que Deus não se confor-
ma com os projectos de egoísmo e de morte
que desfeiam o mundo e que escravizam os
homens e afirma que Ele encontra formas de
vir ao encontro dos seus filhos para lhes pro-
por um projecto de liberdade e de vida plena.

A primeira leitura propõe-nos – a partir
da figura de Moisés – uma reflexão sobre a
experiência profética. O profeta é alguém que
Deus escolhe, que Deus chama e que Deus
envia para ser a sua "palavra" viva no meio
dos homens. Através dos profetas, Deus vem
ao encontro dos homens e apresenta-lhes, de
forma bem perceptível, as suas propostas.

A segunda leitura convida os crentes a
repensarem as suas prioridades e a não dei-
xarem que as realidades transitórias sejam
impeditivas de um verdadeiro compromisso
com o serviço de Deus e dos irmãos.

O Evangelho mostra como Jesus, o Filho
de Deus, cumprindo o projecto libertador do
Pai, pela sua Palavra e pela sua acção, reno-
va e transforma em homens livres todos aque-
les que vivem prisioneiros do egoísmo, do
pecado e da morte.

Depois de Jesus ter chamado os primei-
ros discípulos, Marcos conta que Ele foi ensi-
nar a uma sinagoga a Cafarnaum. Jesus é
um "judeu praticante", ou seja, participa na
assembleia que se reunia ao sábado na sina-
goga. Não só ouve, mas participa ativamen-

Reunião de Fabriqueiras
Tendo o Sr. Arcebispo nomeado Adminis-

tradores Paroquiais das paróquias de Apúlia
e Rio Tinto, o P. Josaé António e eu, continu-
ando cada um com as paróquias que já tinha
a seu cargo e analisado o serviço pastoral
paroquial que nos espera, precisamos da aju-
da de todos, até para tentarmos chegar a uma
solução de Igreja/comunhão que nos leve a
melhor servir as comunidades que nos são
confiadas.

Como não queremos que, no meio de toda
a situação, qualquer paróquia fique prejudica-
da, vimos por este meio convocar uma reu-
nião das Fábricas da Igreja das seis paró-
quias a nós confiadas – Apúlia, Esposende,
Fão, Fonte Boa, Rio Tinto e Vila Chã –
para, em conjunto, descobrirmos o caminho a
seguir e estudarmos horários a delinear.

Assim, tal reunião terá lugar na Centro Pa-
roquial de Esposende, na próxima terça-fei-
ra, dia 3 de fevereiro, às 21h00.
Desde já agradecemos toda a Vossa colabo-
ração.

P. Delfim Fernandes e P. José António Andrade

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial passa funcionar

no seguinte horário:
Segunda .........................  18h00 – 18h30
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

te. Numa sociedade onde a prática dominical
está em crise, não podemos perder esta opor-
tunidade para recordar a importância de par-
ticipar no encontro da comunidade, ou seja,
na celebração da eucaristia dominical, de pre-
ferência, de um modo activo, consciente, ple-
no e corresponsável. Todos os que estavam
na sinagoga ouviram a pregação de Jesus.
"Todos se maravilhavam com a sua doutrina,
porque os ensinava com autoridade e não
como os escribas". O Evangelho dá-nos con-
ta que o Seu ensinamento causava admira-
ção. E porquê? Porque Jesus não é um sim-
ples mestre, um mero rabi...

Ao curar um homem atormentado na si-
nagoga de Cafarnaum, Jesus mostra toda a
Sua autoridade, o Seu poder e também o sen-
tido de Sua vinda até nós: Ele veio trazer-nos
o Reino de Deus, do Pai, expulsando o reino
de Satanás, isto é, tudo aquilo que demoniza
a nossa vida e nos escraviza!

 Ora, se Jesus é a Palavra de Deus, então
é n’Ele que encontramos a luz para os nos-
sos passos e o rumo da nossa existência. Num
mundo como o nosso, que prega uma autono-
mia louca do homem em relação a Deus, uma
autonomia contra Deus, nós que cremos em
Jesus, devemos cuidar de nos convertermos
sempre a Ele, escutando a Sua Palavra. Ele
fala-nos nas Escrituras, fala-nos na voz da
Sua Igreja, fala-nos íntimo do coração, fala-
nos na vida e nos acontecimentos... Certa-
mente, ouvi-l’O não é fácil, pois muitas vezes
a Sua Palavra é convite a sairmos de nós
mesmos, dos nossos pensamentos egoístas,
das nossas visões estreitas, da nossa sensibi-
lidade quebrada e ferida pelo pecado. Sair-
mos de nós para irmos em direção ao Senhor,
iluminados pela Sua Palavra.


