PARA MEDITAR
A vida oferece momentos de muita dureza, de muito sofrimento e com
facilidade, afundados na turbulência, a tentação de ficar submersos é o
maior perigo. Os breves segundos debaixo de água sem respirar, que
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FESTA DO BATISMO DE JESUS – ANO B
ANO DE SÃO JOSÉ-UM PRESENTE PARA
TODA A IGREJA

1ª Leitura
Is 42,1-4.6-7
Salmo 28 (29)
2ª Leitura
Actos 10,34-38
Evangelho
Mc 1,7-11

todos já experimentámos, são exemplo do dramatismo da luta pela
« AO SUBIR DA
ÁGUA, VIU OS
sobrevivência, e, sem pensar muito, o nosso organismo procura com a
CÉUS RASGAREMmáxima rapidez, como num grito, encetar as braçadas que nos resgatam
SE…”
de uma morte lenta e dolorosa se nada fizermos. A subida de Jesus do
fundo das águas ensina-nos a importância de ser resgatados das agruras
da vida e quando experimentamos esta “subida” e a sabemos

Caros amigos:

acompanhada, todo o nosso ser se alarga como um novo nascimento,

A liturgia deste domingo do Batismo de Jesus, tem como cenário de
fundo o projecto salvador de Deus. No baptismo de Jesus, nas margens
do Jordão, revela-se o Filho amado de Deus que veio ao mundo enviado
pelo Pai, com a missão de salvar e libertar os homens. Cumprindo o
projecto do Pai, Ele fez-se um de nós, partilhou a nossa fragilidade e
humanidade, libertou-nos do egoísmo e do pecado e empenhou-Se em
promover-nos, para que pudéssemos chegar à vida em plenitude.
Recordemos com gratidão o nosso batismo e deixemo-nos re-envolver
pelo abraço dinamizador do Espírito Santo!
Votos de um Santo Domingo e de uma semana abençoada!

onde todas estruturas se dilatam para dar à luz uma nova vida. Rasga-se
o “homem velho” e emerge o Homem Novo.

Nada nos reenvia com mais força e certeza para a nossa identidade

«TU ÉS O MEU
FILHO MUITO
AMADO…»

profunda do que escutar a força destes artigos definidos e possessivos!
Somos cada um “o/a” “amado/a do Pai”! Habituamo-nos a escutar esta
expressão talvez sem alcançar a força, o poder e o realismo que a
encerra! Se nos fazemos conscientes que a Palavra nos é dirigida de
modo personalizado, se colocamos o nosso nome aí nessa expressão –
“Maria, Manuel,…és a minha/meu amada/o, estremeceremos e
deixamos que a força e a verdade dessa Palavra faça morada em nós.

“JESUS VEIO DE
NAZARÉ DA
GALILEIA…”

Nos momentos de incerteza, de dúvida, de noite escura ela ecoará e
Jesus é o homem que imprime movimento e ação à nossa vida. Ele é o
vivente que vem, que se dirige a cada um, que mergulha na condição frágil
e trémula de cada ser humano. É Dele toda e qualquer iniciativa porque é
sempre a força do Amor que dá o primeiro passo! Dele é o exemplo de
descida, de abaixamento, de humildade para que, de olhos fixos Nele, se
acalme em nós o medo, e nos deixemos humildemente por Si ser
encontrados, acompanhados, agarrados e introduzidos numa lógica de
vida diferente, mais límpida, mais fresca, mais plena, com mais propósito e
sentido onde, seguramente, o realismo e o pragmatismo estarão presentes
mas não esmagarão nem terão qualquer poder porque o Amor cria uma
estrutura interna indestrutível!

propagar-se-á dentro de nós qual combustível derrubando as correntes
internas e fazendo-nos sair das águas pantanosas, uma e outra vez.

VIVER A
PALAVRA

Durante esta semana vou deixar ecoar em mim a Palavra do Pai: Eu
sou a/o amada/o do Pai
.

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 16 OU 17 DE JANEIRO DE 2021
11/01/2021
-30º dia Isabel de Brito Cunha - int. Confraria do Santíssimo*
- ANIV. Francisco Ferreira da Silva - int. família
- ANIV. Maria das Dores Araújo Vaz - int. afilhada
- ANIV. NATAL. José da Silva Barbosa - int. pessoa amiga
- Albino Barbosa Barreto - int. esposa Lurdes*
12/01/2021
- Beatriz Barros Gomes - int. marido, filhos e netos *
- Maria Teresa Rodrigues Morais - int. filhos

REZAR A PALAVRA Meu Senhor, Meu Deus,
E CONTEMPLAR O Hóspede desta alma pobre e vagabunda,
Amante desta habitação de lama, desarrumada e itinerante de repouso!
MISTÉRIO
Não te afastes, não diminuas o tom da Tua voz.
Sussurra em permanência às portas do meu coração,
Insiste e abana as minhas resistências,
Sacode a minha fé feita de espuma, remove a cortiça dos meus ouvidos
para que me deixe inundar por esse Teu grito
que me assegura uma e outra vez que sou Tua,
sou a Tua filha amada!

VIDA
PAROQUIAL
E DIOCESANA

13/01/2021
- ANIV. António Gonçalves Damião e Silva - int. família
- ANIV. NATAL. Maria Amaral Alves Pereira do Rego - int. marido

- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Rosa Carvalho
- 09h00 – Eucaristia da Festa da Festa do Batismo do Senhor, pelo Povo que me está
confiado
- Leitores: D. Arminda Correia (1ª Leitura); Sr. João Cruz (2ª Leitura); D. Arminda Correia
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Albino Cruz e D. Margarida Carlão
Segunda-feira, 11 de Janeiro – S. Vital (MF)
- Não há celebração da Eucaristia
Terça-feira, 12 de Janeiro – S. Modesto (MF)
- Não há celebração da Eucaristia.
Quarta-feira, 13 de Janeiro – S. Hilário, Bispo e Doutor da Igreja (MF)
- Não há celebração da Eucaristia
Quinta-feira, 14 de Janeiro – S. Félix, Presbítero (MF)
- Não há celebração da Eucaristia
Sexta-feira, 15 de Janeiro – S. Amaro, Abade (MO)
- Não há celebração da Eucaristia
Sábado, 16 de Janeiro – S. Mártires de Marrocos (MF)
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Isabel
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do II Domingo do Tempo Comum
- Leitores: D. Maria do Céu Morais (1ª Leitura); Sr. José Rego (2ª Leitura); D. Maria do Céu

15/01/2021
- ANIV. NATAL. Maria Cândida Fernandes - int. filho Alberto
- ANIV. NATAL. Maria Teresa Gomes de Sá - int. marido
- Maria da Encarnação Ribeiro Lima e marido - int. filhos
- Maria Constança Santos Lima de Morais - int. marido, filhos e netos
16/01/2021
- ANIV. Manuel Joaquim Gomes e esposa - int. filho Orlindo
- Adriano Ferreira da Silva Costa - int. amigos Jaime e Deolinda
- Anabela Leite - int. irmã Cecília e Família
- Augusta da Conceição Felgueiras Sampaio - int. Confraria S. Tiago*
- Maria de Lurdes Silva Felgueira Peixoto - int. marido e filho
- Pais de Natália Crespo Faria Sampaio - int. amiga Cristina Cunha
- Serafim Gomes Salgueiro - int. Confraria S. Tiago

Domingo, 17 de Janeiro – II Domingo do Tempo Comum
- Pelo Povo que me está confiado – int. Pe Alfredo

I Domingo do Tempo Comum

(Oração dos Fiéis)

14/01/2021
- ANIV. José Maciel da Silva - int. esposa e filhos
- ANIV. NATAL. Rosa Meireis Pereira - int. marido e família

17/01/2021
- ANIV. Manuel Peixoto Balinha - int. esposa e Filhos
- ANIV. NATAL. José Gonçalves da Silva e esposa - int. filhas
- António Afonso Dias Júnior - int. esposa

Domingo, 10 de Janeiro –Festa do Batismo do Senhor

Morais (Oração dos Fiéis)

- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. José Rego e D. Maria do Céu Vieira
Domingo, 17 de Janeiro –II Domingo do Tempo Comum
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Margarida Carlão
- 09h00 – Eucaristia do II Domingo do Tempo Comum, pelo Povo que me está
confiado
- Leitores: D. Margarida Carlão (1ª Leitura); Sr. Manuel Domingos (2ª Leitura); D.
Margarida Carlão (Oração dos Fiéis)

INFORMAÇÕES
ÚTEIS

- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Francisco Félix e D. Margarida Carlão

1 . Donativos:

NOVO LAR; € 100,00; € 70,00
2. Na eventualidade de ser decretado recolher obrigatório no próximo sábado, dia
16, as intenções de Missa pedidas e marcadas para esse dia serão celebradas no
Domingo. Caso contrário permanecem no sábado.

