PARA MEDITAR

Jesus é a Palavra viva de Deus e ensina aquilo que Ele é. Se nos
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“ ENSINAVA COM abrirmos, Ele entra no nosso coração e toca a nossa intimidade,
AUTORIDADE E
move-nos, consolando ou convidando à conversão. A Palavra de
NÃO COMO OS
ESCRIBAS”
Deus nunca é inerte, neutra ou indiferente. Se a escutarmos com
coração disponível, maravilha-nos e conduz-nos à salvação. Os

IV DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO B

escribas falavam da Palavra de Deus como de alguma coisa que

ANO DE SÃO JOSÉ - UM PRESENTE PARA
TODA A IGREJA

1ª Leitura
Deut 18, 15-20
Salmo 94 (95)
2ª Leitura
1 Cor 7,32-35
Evangelho
Mc 1,21-28

Caros amigos:
Jesus entra na sinagoga, a um sábado. E ali ensina com a
autoridade que lhe vem da Sua proximidade, da Sua unidade, da
Sua coerência de vida! A Sua Palavra é eficaz e os Seus gestos
eloquentes. Jesus é o que diz. Ele faz ao dizer. Ele fala ao fazer. Ele
enfrenta e afronta o mal pela sua raiz. Jesus liberta-nos do pecado
que nos divide. No fulgor da luz deste Deus Santo, reconheçamos
a nossa face negra, as sombrias regiões dos nossos pecados,
sobretudo os de incoerência e de desobediência à Palavra de Deus.
Votos de um Santo Domingo e de uma semana abençoada!

aprenderam na escola e, por isso, as suas palavras não tinham
autoridade, mas Jesus falava daquilo que Ele mesmo é: as suas
palavras e a sua vida estavam de tal maneira sintonizadas que Ele
«ensinava com autoridade», a autoridade de Deus.

“CALA-TE E SAI
DESSE
HOMEM…QUE
VEM A SER
ISTO?”

Foi a pergunta levantada, outrora, pelos ouvintes de Jesus e é a nossa
pergunta, ao cairmos no mesmo espanto e admiração em relação às
Suas palavras, capazes de tocar o nosso coração e transformar a
nossa vida. De facto, a palavra de Jesus, meditada no Evangelho, é
poderosa, pois “agita e faz sair” o mal que há em nós, deixando-nos
em paz. Aquele que escuta, acolhe e comunga a Sua palavra, faz a
experiência de ver o mal a ser posto em crise. Sim, esse mal que nos
divide e desassossega, que nos diminui e envergonha. Basta que a
palavra de Jesus se faça ouvir no mundo interior, para que o “mal se

“TODOS SE
MARAVILHAVAM
COM A SUA
DOUTRINA”

sinta mal e saia de cena”. Com a força da Sua palavra, Jesus libertaFicar maravilhado diante de alguém é o primeiro passo para
mergulhar no conhecimento dessa pessoa: se alguém fala e isso nos
maravilha, queremos, imediatamente, falar com essa pessoa, saber
quem é e porque fala assim de modo cativante. A maravilha abre-nos
ao acolhimento do outro e à novidade que ele nos possa trazer. Na
verdade, se lermos o Evangelho e não ficarmos maravilhados, tal
como ficaram os habitantes de Cafarnaum, ainda não percebemos,
nem acolhemos, verdadeiramente, a Boa-Nova na nossa vida.

nos da escravidão do mal para sermos livres para acreditar, livres
para amar.

VIVER A
PALAVRA

Durante esta semana, vou-me esforçar por ser mais coerente entre o que
digo e faço, de modo a que a minha vida ganhe essa «autoridade» de Jesus.

REZAR A
PALAVRA E
CONTEMPLAR
O MISTÉRIO

VIDA
PAROQUIAL
E DIOCESANA

Senhor Jesus, o que maravilha aqueles que Te ouvem é a tua autoridade.
Não se trata, porém, de um poder, mas sim da autoridade de quem vem
para servir, tornando presente a salvação de Deus, capaz de vencer
todos os males. Talvez o nosso mundo se caracterize mais pelo primeiro
tipo de autoridade, mais entendida como «poder». Mas nós, cristãos,
somos chamados a viver a autoridade ao teu jeito: não procurando o
nosso bem pessoal, mas sim a libertação dos outros da escravidão do
mal. Vivermos assim exige um processo de conversão contínuo,
procurando purificar as nossas motivações e aferir os nossos critérios
pelos teus. Só então a nossa forma de viver provará a nossa autoridade.
Domingo, 31 de Janeiro – IV Domingo do Tempo Comum
Dia da Universidade Católica Portuguesa
- 10h00 – Eucaristia transmitida pelo Facebook do Centro Social Paroquial de
Vila Nova de Anha e Paróquia de S. Tiago, pelo povo que me está confiado
- Leitores: Cristina Cunha (1ª Leitura); Sr. Filipe Silva (2ª Leitura); Cristina
Cunha (Oração dos Fiéis)
Segunda-feira, 01 de Fevereiro
- Não há celebração da Eucaristia na igreja paroquial
Terça-feira, 02 de Fevereiro – Apresentação do Senhor (FESTA)
- 18h00 – Eucaristia transmitida pelo Facebook do Centro Social Paroquial de
Vila Nova de Anha e Paróquia de S. Tiago, pelas intenções anunciadas
- Leitor: Filipe Silva
Quarta-feira, 03 de Fevereiro – S. Brás, Bispo e Mártir (MO na Diocese de
Viana do Castelo)
- Não há celebração da Eucaristia na igreja paroquial
Quinta-feira, 04 de Fevereiro – S. João de Brito, Presbítero e Mártir (MO)
1ª quinta-feira
- Não há celebração da Eucaristia na igreja paroquial
Sexta-feira, 05 de Fevereiro – S. Águeda, Virgem e Mártir (MO)
1ª sexta-feira
- 18h00 – Eucaristia transmitida pelo Facebook do Centro Social Paroquial de
Vila Nova de Anha e Paróquia de S. Tiago, pelas intenções anunciadas
- Leitora: Cristina Cunha
Sábado, 06 de Fevereiro – Ss. Paulo Miki e Companheiros, Mártires do
Japão (MF)
1º sábado
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do V Domingo do Tempo Comum, transmitida
pelo Facebook do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha e Paróquia de
S. Tiago, pelas intenções anunciadas
- Leitores: Teresa Felgueiras (1ª Leitura); Sr. Manuel Domingos (2ª Leitura);
Teresa Felgueiras (Oração dos Fiéis)
Domingo, 07 de Fevereiro – V Domingo do Tempo Comum
- 10h00 – Eucaristia transmitida pelo Facebook do Centro Social Paroquial de
Vila Nova de Anha e Paróquia de S. Tiago, pelo povo que me está confiado
- Leitores: Maria do Céu Cruz (1ª Leitura); Sr. João Cruz (2ª Leitura); Maria
do Céu Cruz (Oração dos Fiéis)

INFORMAÇÕES ÚTEIS
1. Terça-feira, dia 02 de fevereiro, celebra-se em toda a Igreja Católica a Festa
da Apresentação do Senhor. Por conseguinte, celebraremos a Eucaristia às
18h00 que será transmitida em direto via facebook do Centro Social Paroquial de
Vila Nova de Anha e Paróquia de S. Tiago. O mesmo sucederá na sexta-feira, dia
05 e no sábado, dia 06. No Domingo, dia 07, celebraremos às 10h00. A estas
celebrações associaremos as intenções que foram pedidas e que vão anunciadas
neste Boletim Paroquial. No Domingo, porém, a Eucaristia será pro populo, isto
é, por todos vós. Os estipêndios ou esmolas da Missa podem ser entregues nos
Serviços Centrais em envelope fechado com a referência, por fora, à intenção
celebrada.
Nestes tempos de pandemia, em que somos forçados a pemanecer em casa por
força do confinamento obrigatório, a assistência e participação espiritual na
Eucaristia, pelos meios de comunicação social e outros meios digitais, prevalece
sobre a participação presencial. Disporemos, no entanto, de alguns subsídios,
elaborados pelo Secretariado da Liturgia e da Catequese, que serão colocados
tanto no website da Paróquia como no Facebook e que muito ajudarão à
celebração do Domingo em família.
Para a celebração da Eucaristia transmitida em direto, convoco os ministros da
Palavra ou leitores que seguem na respetiva escala, como anunciado nas
informações da semana.
Por favor, se algum de vós tem Covid-19 ou sintomas compatíveis com esta
doença, não saia de casa para absolutamente nada. É delito moral e social grave
andar deambulando pela via pública e contactar com outros, transmitindo, desta
forma o vírus. A única forma, ao nosso alcance, de combatermos esta pandemia
é permanecerms em casa.
Juntos vamos Conseguir!

2. Os funerais serão realizados segundo as normas emanadas pelas autoridades
de saúde pública e pela CEP. Apelamos a que não compareçam aos funerais as
pessoas que tenham testado positivo à Covid-19 (que devem, sob força da lei,
permanecer em isolamento nos seus lares) ou que apresentem sintomas
compatíveis com esta doença, mesmo que sejam familiares diretos da pessoa
falecida. Se tal não for respeitado, ver-nos-emos forçados a participar a
ocorrência às autoridades competentes. Muito recomendamos aos agentes
DIA 26
funerários particular cuidado no tratamento dos funerais de pessoas vítimas de
DOMINGO -09H00
Covid-19. Não entrarão na igreja os féretros de pessoas que tenham falecido
com Covid-19. Porém, celebrar-se-á a Eucaristia em sua memória, antes ou
depois do sepultamento do corpo, conforme o que se vier a combinar com a
família.

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 02 DE FEVEREIR0 2021 (TERÇA-FEIRA)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 18H00
04/01/2021 (intenções em atraso)
- ANIV. NATAL. José da Silva Faria e esposa - int. filhos
- ANIV. Maria do Carmo do Rego Meira - int. marido e filho*
- Aires Sampaio Alves Ferreira - int. filha Otília
18/01/2021
- ANIV. José da Silva Barbosa - int. pessoa amiga
- Beatriz Alves Lima e marido - int. sobrinho Joaquim, filhos e netos *
19/01/2021
- ANIV. Joaquim Carolino de Araújo e esposa - int. afilhada Maria das Dores
20/01/2021
- Almas do purgatório - int. Rosália Amaro
- Sandra Isabel Morais Viana - int. Confraria S. Tiago*

24/01/2021
- ANIV. Lucilda Dores - int. família
- ANIV. Joaquim Barroca Sampaio e esposa - int. filho Joaquim

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 05 DE FEVEREIR0 2021 (SEXTA-FEIRA)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 18H00
26/01/2021
- 2º ANIV. Maria de Lurdes Alves de Araújo - int. família
- ANIV. NATAL. Rosa Rodrigues Meira Sampaio e marido- int. filhas
- Familiares vivos e falecidos - int. Rosário Cruzeiro
27/01/2021
- ANIV. NATAL. Maria das Dores Rego Roque - int. Filha
- Carlos Ribeiro de Carvalho - int. Confraria S. Tiago*

21/01/2021
- ANIV. NATAL. Florinda Rodrigues Neiva - int. filha Beatriz

28/01/2021
- ANIV. Domingos Dias de Sá - int. filho e netos
- ANIV. NATAL. Manuel Nobre Alves Ribeiro - int. esposa

22/01/2021
- ANIV. José António do Rego - int. esposa
- ANIV. NATAL. Maria da Costa de Oliveira Lima - int. filho Carlos
- Albino Rodrigues Lopes Lima e esposa - int. filhos
- Libânia e filha Maria de Lourdes - int. neto e filho Manuel
- Manuel Ribeiro Pereira - int. filha

30/01/2021
- 17º ANIV. Marie Louise Van Dorpe, Karel Van Dorpe, cunhado Joaquim Macedo e
cunhada Guillermina Cunha - int.Ingrid Van Dorpe
- ANIV. NATAL. Rosalina Lima de Araújo e marido - int. filhos
- José Elfrido Fernandes Torre – int. esposa e filhos

23/01/2021
- 7º dia de César Alexandre Neiva de Sá (falecido a 15 de Janeiro) – int. AO
- 7º dia Teresa Neiva Loureiro (falecida a 17 de Janeiro) – int. AO
- Ação de Graças pelos 92 anos de vida - int. Teresa das Dores L. Araújo
- Anabela Leite - int. amiga Olívia Vieira
- José Gonçalves Barreto Novo - int. esposa
- Sandra Isabel Morais Viana - int. pais
- Vítor Loureiro da Cruz - int. esposa

31/01/2021
- ANIV. Maria Amorim, marido e filho - int. filhas e irmãs
- ANIV. NATAL. Albina Celeste Correia de Sá - int. filhos
- ANIV. NATAL. António Manuel Alves Lima - int. mãe*
Domingo, 31 de Janeiro – IV Domingo do Tempo Comum
- Pelo Povo que me está confiado – int. Padre Alfredo

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 06 DE FEVEREIR0 2021 (SÁBADO)
MISSA VESPERTINA DO V DOMINGO DO TEMPO COMUM TRANSMITIDA EM DIRETO
PELO FACEBOOK ÀS 18H00
01/02/2021
- João Carolino de Araújo - int. filha Maria
02/02/2021
- José Rodrigues Oliveira Lima e esposa - int. família
- Maria Amaral Alves Pereira do Rego - int. Confraria de S. João
03/02/2021
- 30º dia de Maria da Graça Neiva Sampaio Rocha – int. filha Adélia
- 4º ANIV. Manuel Augusto Pires Salgueiro - int. esposa e filhos
- Manuel da Silva Maciel - int. esposa e filhos
- Pelas almas do Purgatório - int. Deolinda
04/02/2021
- ANIV. Maria Lima de Araújo - int. filha Paula
- Aires Sampaio Alves Ferreira - int. esposa
06/02/2021
- ANIV. Alexandrina Rodrigues Moreira - int. neta Marlene Silva Lima
- Hélder Paulo Rodrigues Casal e Maria Conceição Rodrigues Torres Casal - int.
filhos
- José Dias de Brito e esposa - int. filho Carlos e família
- Maria Dias Meira, marido e família - int. filha
07/02/2021
- ANIV. Francisco Ferreira da Silva - int. família
- ANIV. NATAL. Manuel Fernandes Dias do Rego e esposa - int. filhos
- Joaquim Teixeira Elias - int. esposa e família
- José Rodrigues Vieira, Adão Alves Arezes e Maria da Conceição Alves da Cruz –
int. esposa

MISSA DO V DOMINGO DO TEMPO COMUM TRANSMITIDA EM DIRETO PELO
FACEBOOK ÀS 10H00
Domingo, 07 de Fevereiro – V Domingo do Tempo Comum
- Pelo povo que me está confiado.

