
informações gerais Formação cristã
Tendo em conta a nova rea-

lidade que estamos a viver, so-
mos forçados a alterar os nos-
sos horários, uma vez que pode acontecer de não ter-
mos quem nos substitua nas diversas celebrações.
Depois da reunião com as seis Fábricas da Igreja,
que nos ajudaram a discernir horários que se compa-
tibilizassem, fizemos algumas alterações (para já), que
esperamos tenham a vossa compreensão. Nas inten-
ções das missas estejam atentos aos horários.

agenda parquial
– 10 a 14 de fevereiro, em Apúlia: Semana Bíblica.
– 21 de fevereiro, sábado, das 09h30 às 12h30, no
Centro Paroquial de Esposende: Encontro de Forma-
ção dos Ministros Extraordinários da Comunhão,
com participação obrigatória para poderem continuar
a exercer o ministério.

Confissões na  Capela da Sr.ª do Amparo
e Jubileu das 48 horas

A preparar o Jubileu das 48 horas teremos no próxi-
mo sábado, dia 14, a celebração do Sacramento da
Reconciliação, entre as 09h30 e as 11h30.
O Jubileu das 48 horas começa com a Eucaristia de
Domingo e termina na terça-feira de Carnaval à tarde
(em hora ainda a designar).

Coros da Sagrada Família
O responsáveis pelos “Coros da Sagrada Família”
da Comunidade de Apúlia entregaram as seguintes
verbas, que registamos:
Maria Martins Fernades do Monte.............. 402,00 €
Maria Alice Fernandes dos Santos .............. 160,00 €
Luís António Boucinha Portela ................... 146,00 €
Leontina Alves Eusébio ..............................  145,00 €
Maria Alzira Gomes Hipólito ....................... 220,50 €
Clarisse Domingues .................................... 245,00 €
Carolina Rolo .............................................  243,00 €
Emilia Regado Fernandes Carvalho ...........  220,00 €
Manuel Jesus Domingues ........................... 201,00 €
Maria Jesus Domingues .............................. 180,00 €
Maria Gonçalves Carvalho ...........................  83,75 €
Total .......................................................  2.246,25 €

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.

Que sentido têm o sofrimento e a dor que acom-
panham a caminhada do homem pela terra? Qual a
“posição” de Deus face aos dramas que marcam a
nossa existência? A liturgia do 5º Domingo do Tempo
Comum reflecte sobre estas questões fundamentais.
Garante-nos que o projecto de Deus para o homem
não é um projecto de morte, mas é um projecto de
vida verdadeira, de felicidade sem fim.

Na primeira leitura, um crente chamado Job co-
menta, com amargura e desilusão, o facto de a sua
vida estar marcada por um sofrimento atroz e de Deus
parecer ausente e indiferente face ao desespero em
que a sua existência decorre… Apesar disso, é a Deus
que Job se dirige, pois sabe que Deus é a sua única
esperança e que fora d’Ele não há possibilidade de
salvação.

A segunda leitura sublinha, especialmente, a obri-
gação que os discípulos de Jesus assumiram no sen-
tido de testemunhar diante de todos os homens a pro-
posta libertadora de Jesus. Na sua acção e no seu
testemunho, os discípulos de Jesus não podem ser
guiados por interesses pessoais, mas sim pelo amor a
Deus, ao Evangelho e aos irmãos.

No Evangelho manifesta-se a eterna preocupação
de Deus com a felicidade dos seus filhos. Na acção
libertadora de Jesus em favor dos homens, começa a
manifestar-se esse mundo novo sem sofrimento, sem
opressão, sem exclusão que Deus sonhou para os
homens. O texto sugere, ainda, que a acção de Jesus
tem de ser continuada pelos seus discípulos.

Contactos:
P. Delfim – 962601317 P. José António – 919944521
emails: ddfdelfim@gmail.com

pe.joseandrade@gmail.com
paroquiadeapulia@gmail.com
paroquiaderiotinto@gmail.com
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horário das missas, intenções
e locais da celebração

Domingo 8 de fevereiro
V do tempo Comum
– Recitação do Terço às 07h00, e Missa, às 07h30, na
capela de Nossa Senhora do Amparo, em Apúlia, com
as seguintes inteções: P. José Miguel Torres Pereira;
José Dourado Fontes, esposa e filho; José Martins do
Moinho e esposa; Carminda Moreira da Silva; Abel Fer-
nandes Barreiro, amigos e Ana Gomes Lagoela.
– Recitação do Terço às 08h15, e Missa, às 08h45, na
igreja paroquial de Rio Tinto, pelos Irmãos da Con-
fraria do Santíssimo Sacramento; Paroquianos.
– Missa, às 10h30, na igreja matriz de Apúlia, com as
seguintes intenções: P. José Miguel T. Pereira; Adelino
Torres Silva, Pais, Sogra, Irmão e Cunhada; Inacio Agra
Fernandes Eiras; Manuel Morim Faria.
Segunda-feira 9 de fevereiro
da V semana do tempo Comum
– Missa, às 18h00, na igreja  Paroquial de Rio Tinto,
com as seguintes intenções: P. José Miguel Torres
Pereira.
Terça-feira 10 de fevereiro
da V semana do tempo Comum
– Missa, às 18h00, na igreja Matriz de Apúlia, com as
seguintes intenções: Delfina Fernandes Ribeiro (30.º
Dia); P. José Miguel Torres Pereira; Mario Augusto Pe-
drosa Ferreira da Rocha, Pais, Sogros e Cunhado; Ma-
rio António da Silva, Esposa e Filho; Manuel Rodrigues
Tomé; Delfim Barros Gonçalves Real; Palmira Fernan-
des Ribeiro e Marido; Maria da Guia Queiroga Ferreira
de Oliveira; Amélia Alves Lima, Filho e Irmã; Ondina
Tomé Almeida e Família; António Gonçalves Lemos.

Quarta-feira 11 de fevereiro
da V semana do tempo Comum –Dia Mundial do Doente
 Missa, às 18h00, na igreja  Paroquial de Rio Tinto,
com as seguintes intenções: P. José Miguel Torres
Pereira;
Quinta-feira 12 de fevereiro
da V semana do tempo Comum
– Missa, às 18h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P. José Miguel Torres Pereira;

Sexta-feira 13 de fevereiro

da V semana do tempo Comum
Não há Missa

Sábado 14 de fevereiro

da V semana do tempo Comum
– Missa Vespertina, às 17h00, na igreja paroquial de
Rio Tinto, com as seguintes intenções: P. José Miguel
Torres Pereira; António de Brito Gomes; Palmira Fer-
reira Gomes e marido; Laurentina Gonçalves dos San-
tos e família; Manuel da Silva Félix; Arminda Men-
donça Machado; Maria Pimenta Guimarães; Maria da
Silva Vieira de Sousa.
– Missa Vespertina, às 20h00, na igreja matriz de Apú-
lia, com as seguintes intenções: P. José Miguel Torres
Pereira; Angelina Martins Ribeiro, Pais e Sogros; Car-
los Ribeiro Machado e Esposa; Albino Gomes Macha-
do e Família; José Martins Afonso Junior; Manuel
Machado Seara e Família; Manuel Torres Costa Mon-
teiro, Filho, Pais, Sogros e Genrro; Gabriel Gonçalves
Lopes; Manuel Gomes Carreirinha  Esposa e Filha;
Adriano Eusébio Ribeiro Silva e Família; Paulo Ribeiro
Dias e Pais; Maria de Fátima Neves Garcia Lema.

Domingo 15 de fevereiro

VI do tempo Comum
– Recitação do Terço às 07h00, e Missa, às 07h30, na
capela de Nossa Senhora do Amparo, em Apúlia, com
as seguintes inteções: Santíssimo Sacramento; P. José
Miguel Torres Pereira; Manuel Alberto Seara Ferreira.
No final teremos a exposição do Santíssimo (sem
procissão), que ficará em Adoração até às 17h30.
– Recitação do Terço às 08h15, e Missa, às 08h45, na
igreja paroquial de Rio Tinto, com as seguintes in-
tenções: P. José Miguel Torres Pereira; Irmãos da
Confraria das Almas; Ludovina de Jesus Loureiro; Rita
de Jesus Loureiro; Virgínia Faria e Silva e família;
Carolina Alves Rosas e família; Ilídio Alves Baptista;
António Machado Gomes, esposa e filho.
– Missa, às 11h00, na igreja matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: Manuel Alberto da Cruz Fer-
nandes (30.º Dia); P. José Miguel Torres Pereira;
Mateus Torres Moreira e Família; Manuel Gomes Lo-
pes da Silva; Delfina Fernandes Ribeiro; António Frei-
tas.

11 de fevereiro – Dia Mundial do Doente
O tempo gasto junto do doente é um “tempo santo” e
um “caminho de santificação”, defende o Papa Fran-
cisco, na Mensagem para o Dia Mundial do Doente,
que se assinala a 11 de Fevereiro. Tendo por base a
frase do Livro de Job “Eu era os olhos do cego e
servia de pés para o coxo”, a reflexão do Santo Padre
tem em atenção aqueles que carregam “o peso da do-
ença” e os profissionais e voluntários que trabalham
na área da saúde.
Centrando-se na “Sabedoria do coração”, o Papa  afir-
ma que “às vezes, o nosso mundo esquece o valor espe-
cial que tem o tempo gasto à cabeceira do doente, por-
que, obcecados pela rapidez, pelo frenesim do fazer e
do produzir, esquece-se a dimensão da gratuidade, do
prestar cuidados, do encarregar-se do outro”.
O Santo Padre refere ainda que “A caridade precisa
de tempo. Tempo para cuidar dos doentes e tempo
para os visitar. Tempo para estar junto deles, como
fizeram os amigos de Job”.
Nesta Mensagem, o Papa lembra que “mesmo quando
a doença, a solidão e a incapacidade levam a melhor
sobre a nossa vida de doação, a experiência do sofri-
mento pode tornar-se lugar privilegiado da transmis-
são da graça e fonte para adquirir e fortalecer” a
sabedoria do coração.

Marcação de Missas
A marcação das intenções de Missas vai sofrer al-

guma alteração, para que nos possamos organizar
melhor. Assim, a partir de agora, marcaremos as mis-
sas sempre na Sacristia, mas só marcaremos missas
mês a mês, e deste modo: na 3.ª semana de cada mês
podemos marcar as missas para o mês seguinte. Por
exemplo: de 15 a 22 de fevereiro podemos marcar
missas para março. De 15 a 22 de março podemos
marcar missas para abril.

Só acumularemos intenções, de acordo com a lei
da Igreja, dois dias por semana em cada paróquia. Por
isso nos esforçaremos por celebrar, para além do fim
de semana, dois dias em cada paróquia: Rio Tinto à
segunda e à quarta e Apúlia à terça e à quinta. É
para estes dias que podem marcar. Os sábados ficam
para as missas e 7.º Dia, 30.º Dia, 1.º Aniv.º. Ao Do-
mingo serão as missas das confrarias e pelo povo.

Quando houver algum funeral em dia de missa, as
intenções transferem-se atomaticamente para o Sába-
do, juntamente com o 7.º Dia.




