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INFORMAÇÕES
(Continuação da pág. 3)
MISSAS
21

22

23

24

25

26
27

Dia
Seg

Hora
Intenções
18 Maria Alves Enes Ramos (aniv.); Maria Fernandes Moreira
(aniv.); Olívia da Costa Morais Machado; José Sousa Rodrigues dos Santos (aniv.); José da Costa Morais e esposa;
Mariana Afonso Rosa; Maria de Fátima Afonso Pires da Silva
Ter
18 Rosa dos Anjos Dantas Fernandes Dinis; Rosa Pereira Mourão, marido, pais e tias; Joaquim Martins Sá Barbosa e esposa; José Soares Martins Caravela e esposa; José Pernil Dias
Pinheiro, filho e esposa; Alzira Baganha Rodrigues; António
Reis Afonso; Fernando Albino Correia; António Silva e
esposa; Raul do Nascimento Soares Ribeiro; José Alves
Afonso Bamba (aniv.) e esposa; José António Neiva Franco;
Mariana Afonso Rosa; Maria de Fátima Afonso Pires da Silva
Qua
18 Laurinda Gomes Dinis (aniv.); António Gonçalves do Rego;
Maria de Lurdes Costa Viana, marido e filhos; Armindo
Miguelote Rodrigues; Adolfo Baganha Fernandes de Carvalho e esposa
Qui
18 José Sá Coutinho, esposa e irmão; José Gonçalves Parente e
esposa; Rosa Alves Maciel; Serafim da Silva Baganha, pais,
sogros e cunhados; Fernando Pires Gomes do Rego (aniv.);
Sandra Maria de Passos Bravo Barreiros
Sex
18 Américo dos Santos Duarte (aniv.) e esposa; Artur Pereira
da Silva (aniv.); Carminda Meira da Costa Faria, pai, irmã e
cunhados; José Mendes da Silva e esposa; Esmeraldina
Afonso Pires (aniv.); Manuel da Costa Carreiras (aniv.);
Carolina Enes Parente (aniv.); Maria das Dores Paixão,
marido, filho e irmão
Sáb
18 Carlos Manuel Moreira Martins Esteves e pai; Maria Martins Ribeiro e marido; Maria Enes Dias Pinheiro, mãe e tias;
Francisco Nicolau Ramos Júnior e família
Dom
9
Maria do Nascimento Lopes Torres (30.º dia); David Gonçalves de Carvalho, esposa e filho; Arminda das Neves,
marido e filhos; Ernesto Gonçalves Morais; Paulo Alexandre
Correia; Lucinda Gomes Dinis, marido e filhos; Maria Martins Sá Barbosa; Maria Clementina Gonçalves Borlido e
marido; Esperança Amorim e marido
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2.º Domingo Comum – Ano C
«realizou-se um casamento em
Caná da Galileia … a Mãe de
Jesus disse-Lhe: “Não têm
vinho”. … disse aos serventes:
“Fazei tudo o que Ele vos disser”. … Quando o chefe de
mesa provou a água transformada em vinho … chamou o noivo e disse-lhe:
“… tu guardaste o vinho bom até agora”. Foi
assim que, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres.» (Evangelho)

JMJ 2019: Panamá vai marcar
«mudança» na Igreja Católica,
diz responsável do Vaticano

Cardeal Kevin Farrell destaca nova
relação com o mundo juvenil, após a
última assembleia do Sínodo
O prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida (Santa Sé) afirmou
que a próxima Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2019 vai representar “o início
de uma mudança na Igreja”.
Em declarações ao portal ‘Vatican
News’, o cardeal Kevin Farrell sublinha
que o encontro mundial de jovens católicos
é a oportunidade para concretizar as
mudanças propostas na última assembleia
do Sínodo dos Bispos (outubro de 2018),
dedicada às novas gerações.
“Os jovens são uma inspiração para a
Igreja: os idosos podem ter muita experiência
e conhecimento, mas a coragem, o entusiasmo, o desejo de sair e fazer alguma coisa,
pertence à natureza dos jovens, que amam os

desafios”, assinalou o cardeal norteamericano. Destaca ainda “a energia, o desejo e a vontade de mudar” das novas gerações,
necessárias para um “mundo cansado”.
D. Kevin Farrell assinala o sentido de fé
das novas gerações, “muito unidos a Deus”.

A JMJ 2019 começa na terça-feira, um
dia antes da chegada do Papa ao Panamá,
primeiro país da América Central a acolher
o maior evento juvenil da Igreja Católica.
Antes, decorre a primeira “Jornada
Mundial da Juventude Indígena”, que reúne mais de mil participantes provenientes
de vários países no território do povo ngobe de Soloy, na Diocese de David.
“Cerimónias ancestrais em comunhão
com a natureza, orações e danças tradicionais integram um programa com momentos de partilha, testemunhos, o lançamento
de um projeto ecológico e dramatizações
das lutas que esses povos enfrentaram,
explicaram os organizadores à Agência
Fides, do Vaticano.
A organização da 34.ª Jornada Mundial
da Juventude espera 200 mil jovens de
mais de 150 países.
Segundo dados do Departamento
Nacional da Pastoral Juvenil, vão participar 318 portugueses de 12 dioceses e quatro movimentos, incluindo seis bispos e 30
voluntários.
As JMJ nasceram por iniciativa de São
João Paulo II, após um encontro no Ano
Internacional da Juventude, em Roma, em
1985.
In Ecclesia, 17.01.2019
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2.º Domingo do Tempo Comum – Ano C
LITURGIA DA PALAVRA
1.ª Leitura: Is. 62, 1-5
2.ª Leitura: 1 Cor. 12, 4-11
Evangelho: Jo. 2, 1-11

- O vinho bom da Encarnação É estranho que determinados textos da
Bíblia como que tenham passado ao lado da
vida e da espiritualidade dos cristãos ao
longo de tantos séculos. A explicação passará também pelo facto de a Bíblia não ter
estado ao alcance dos cristãos e os fiéis
ocuparem a primeira parte da Missa na recitação do Terço, enquanto as leituras, em
latim, ficavam para o celebrante e o ajudante…
De facto, é quase impossível evitar um
arrepio de comoção ao escutarmos afirmações como as deste domingo: “hão de chamar-te ‘predileta’, “tu serás a alegria do teu
Deus”! E não se trata de mera poesia, de
propaganda eleitoral ou de simples canção
de amor: a Incarnação de Cristo é o cumprimento de todas estas promessas.
Por isso, o Evangelho de hoje nos apresenta Cristo não apenas a tomar parte numa
festa de casamento, mas a resolver – e de
forma generosa e abundante, na quantidade
e na qualidade – a complicada situação provocada pela falta de vinho.
E a prova de que a intenção de Jesus era
muito mais profunda e de um alcance muito
mais vasto que a simples resolução deste
problema está na afirmação do evangelista:
“Jesus manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram n’Ele”. Com efeito, Jesus
apresenta-se como o Deus desposado com a
Humanidade, tudo fazendo para que ela
possa ter vida em abundância.

Por isso, o nosso Deus, não é
simplesmente o Deus todo-poderoso,
severo e ameaçador, tantas vezes
assim apresentado, mas o melhor
dos pais e dos maridos, que, na
Encarnação do seu Filho, inaugurou
este novo tipo de relação com os
Homens, esperando que cada um de
nós se renda ao encanto da sua ternura e do seu amor, para nos tornarmos sua esposa agradecida e fiel.
Por sua vez, S. Paulo faz a aplicação desta lógica aos dons e capacidades com que cada um de nós foi
dotado por Deus: devem ser postos a
render ao serviço da comunidade e
de todos, num espírito de colaboração e de complementaridade, sem
ciúmes, invejas ou concorrências, para
transformarmos a inevitável interdependência em ocasião de comunhão,
de solidariedade e de partilha.
O Cristianismo é pela festa, pela
vida e pela alegria verdadeiras –
aquelas que só o amor de Deus acolhido e correspondido pode gerar!
Perante esta riqueza perguntemonos: porquê passar a vida a dessedentar-se bebericando, quando está
diante de nós o mar imenso, de água
límpida e fresca? Porquê resignar-se a
depenicar toda a vida, se diante de nós
está servido lauto banquete? Porquê
passar a vida a rastejar, se podemos
voar como águias, no infinito do azul
celeste?
Esta é a ‘rampa de lançamento’ de
toda a forma de missão.
P. José de Castro Oliveira

INFORMAÇÕES
Festa em honra de S. Sebastião:
Lembramos que do programa religioso
da Festa em honra do glorioso mártir S.
Sebastião consta, neste Domingo, dia 20:
às 10,30 h. – Eucaristia solene, com Sermão, a ser proferido pelo Sr. Padre Renato Oliveira; às 15 h. – Solene Procissão,
saindo da igreja paroquial para a capela
de S. Sebastião. Participe!
Escola do MCC promove formação
orientada pelo Padre Christopher:
Nesta segunda-feira, dia 21, às 21,15 h.,
na capela/sala do Centro Paulo VI, em
Darque, decorrerá mais uma sessão da
Escola do MCC, aberta a toda a gente,
subordinada ao tema “Evangelii Gaudium – O Compromisso Comunitário na
Evangelização”. Será orientada pelo
Padre Christopher de Sousa, atual pároco
de Santa Marta de Portuzelo. Participe!
Oitavário de Oração pela Unidade
dos Cristãos: De 18 a 25 de Janeiro, está
a decorrer o Oitavário de Oração pela
Unidade dos cristãos. Por intercessão de
São Paulo, cuja conversão celebramos a
25 de Janeiro, peçamos ao Senhor, na
nossa oração diária, que a todos una na
mesma Fé e numa só Igreja.
81.º Cursilho de Homens: De 23 a
26 de janeiro, próxima quarta-feira a
sábado, realiza-se mais um Cursilho para
Homens, o 81.º da nossa Diocese.
Será, como habitualmente, no Centro
Paulo VI, em Darque, com início às 19 h.
na quarta-feira e encerramento, presidido
pelo nosso Bispo, o Sr. D. Anacleto, no
sábado, às 21 h., no Auditório do Centro
Paulo VI. Quem já fez o Cursilho é convidado a participar no Encerramento que
termina com a Eucaristia vespertina.
Todos somos convidados a rezar pelo
bom êxito deste Encontro de oração,
reflexão e convívio, sempre marcante

para quem nele participa, e também para
que mais cristãos da nossa paróquia se
disponham a fazer esta experiência de
vivência da Fé.
Encontro de Preparação para o
Crisma: Na próxima sexta-feira, dia 25,
às 21 h., no salão paroquial de Monserrate, decorrerá mais um Encontro de Preparação para o Crisma, destinado a Crismandos oriundos das várias paróquias da
cidade de Viana. Desta vez será orientado
pelo nosso pároco, Padre José Torres Lima.

Reunião do MCC: A reunião mensal
dos Cursilhistas com o pároco realiza-se
no próximo sábado, dia 26, às 15,30 h.,
na sala da Secretaria Paroquial.
Todos os que fizeram um Cursilho de
Cristandade são convidados a participar.
66.º Dia Mundial dos Leprosos: No
próximo domingo, dia 27, por ser o último domingo de janeiro, celebra-se o Dia
Mundial de Luta contra a Lepra, promovido pela “Associação Amigos de Raoul
Follereau”.
Esta Associação recolhe, em mealheiros de cartão enviados para todas as
paróquias, donativos para ajudar os que
sofrem da terrível doença da Lepra. Se
quer ajudar, pode depositar o seu donativo no mealheiro colocado à porta de saída da igreja, lado sul, até ao final deste
mês de janeiro.
Almoço-convívio organizado pela
Comissão de Festas da Sr.ª de Vinha:

No próximo dia 10 de fevereiro (domingo),
às 13 h., no salão paroquial, haverá mais
um almoço-convívio promovido e organizado pela Comissão de Festas da Padroeira,
N. Sr.ª de Vinha. As inscrições podem já
ser feitas nos locais habituais pedindo-se
também a comparticipação habitual. Proximamente serão dados mais pormenores.
(Continua na pág. 4)

