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INFORMAÇÕES
(Continuação da pág. 3)
Dia
4
Seg

5

Ter

6

Qua

7

Qui

MISSAS
Hora
Intenções
18 Basílio Gaião (aniv.); José Joaquim Dinis Camelo, avós e tio;
Manuel Morais Enes Capeio; Clara Ramos de Barros e família;
Benjamim de Brito Amorim; Joaquim Figueiredo e esposa;
Francisco Ramos e esposa; Maria de Fátima da Silva Rocha
Oliveira; Adelaide Parente, marido e filhos; Domingos Machado Correia; Maria Enes Caravela; Joaquim Fernandes Pais
18 Manuel Pereira e esposa; Mário Reis Afonso e sogros; Maria
Martins Passos Esteves; José Luís Lomba Araújo Fernandes;
Rosa Afonso Amorim, marido e irmã; Adélia Jácomo Sousa
Oliveira Gaião e marido; Aníbal Carvalho Enes Viana; Manuel
Barbosa Magalhães; Domingos Machado Correia; Maria Enes
Caravela; Alfredo Martins e colegas
18 Daniel Barbosa Marques; Olívia Fernandes Loroto e marido;
Eduardo Pereira Pires; Camila Fernandes Morais e marido;
António Reis Afonso; David Rodrigues da Cruz, esposa e filho;
Manuel Pires Afonso Moreira; Domingos Machado Correia;
Maria Enes Caravela; João Carlos Baganha Passos Viana
18 Vicente Soares (7.º dia); Francisco Enes Franco; Evaristo Martins
da Silva, esposa, tias e sogros; Baltazar Salvador Santos Correia;
Rosa Martins Afonso (aniv.) e pais; Maria José Azevedo Campainha; Domingos Machado Correia; Maria Enes Caravela

8

Sex

18

9

Sáb

18

10

Dom

9

Ramiro Pequito Carvalho; José Correia do Rego; Noé Enes
Ramos; Joaquim Afonso Barbosa; António Ferreira Longarito;
Domingos Machado Correia; Maria Enes Caravela; Esmeralda
Miranda, pais e irmã
Florinda Fernandes Loureiro Baganha (aniv.); Casimiro Crespo
Pereira e esposa; Henriqueta Martins da Cruz e irmã; Clemente
Fernandes da Costa; Mariana Afonso Rosa; Domingos Machado Correia; Maria Enes Caravela; Firmino Rodrigues Gigante e
família; Aurora Cerqueira
Firmino Rodrigues Gigante e família; José Pires Marrocos e esposa; António Gomes Moreira Rego e irmão Domingos; Benvindo
Gonçalves Durães; Maria Fernandes Vieitas Paradela; José Ramos
Silva (aniv.); Mário Brandão Rodrigues e esposa; Pais e sogros de
Gaspar Rego; Intenções da Casa do Veloso; Rosa Alves Maciel e
marido; António Gomes Moreira Rego e irmão Domingos; Teresa
Gouveia Machado, marido e filho; Carlos Gonçalves Viana e filho;
Amaro José Barreiros Lopes; Domingos Machado Correia; Maria
Enes Caravela
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4.º Domingo Comum – Ano C
«E perguntavam: “Não é
este o filho de José”». … E
(Jesus) acrescentou: “Em
verdade vos digo: Nenhum
profeta é bem recebido na sua
terra. …”. Ao ouvirem estas
palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaramse, expulsaram Jesus da cidade e levaram-n’O
até ao cimo da colina sobre a qual a cidade
estava edificada, a fim de O precipitarem dali
abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles,
seguiu o seu caminho.» (Evangelho)

Lisboa vai acolher Jornada
Mundial da Juventude em 2022

Evento promovido pela Igreja Católica
reuniu milhões de pessoas nas últimas
três décadas
O Vaticano anunciou hoje que Portugal vai acolher a próxima edição internacional da Jornada Mundial da Juventude
(JMJ), na cidade de Lisboa, em 2022.
“A próxima Jornada Mundial da
Juventude vai decorrer em Portugal”,
disse o cardeal Kevin Farrell, prefeito do
Dicastério para os Leigos, a Família e a
Vida (Santa Sé).
A decisão foi recebida com uma salva de palmas pelas centenas de milhares
de participantes na Missa conclusiva da
JMJ 2019, que se iniciou esta terça-feira,
na Cidade do Panamá.

O anúncio foi acompanhado, no
campo São João Paulo II, onde foi celebrada a Missa: por uma delegação do
Patriarcado de Lisboa presidida por D.
Manuel Clemente, cardeal-patriarca de
Lisboa; pelo presidente da República
Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa; e
pelo presidente da Câmara Municipal de
Lisboa, Fernando Medina.
O papa recorreu ao Twitter para se
despedir do Panamá: “até Lisboa, em
2022!”.
As JMJ nasceram por iniciativa do
Papa João Paulo II, após o sucesso do
encontro promovido em 1985, em Roma,
no Ano Internacional da Juventude.
Cada JMJ realiza-se, anualmente, a
nível local (diocesano) no Domingo de
Ramos, alternando com um encontro
internacional a cada dois ou três anos,
numa grande cidade.
As edições internas destas jornadas
promovidas pela Igreja Católica são um
acontecimento religioso e cultural que reúne centenas de milhares de jovens de todo
o mundo, durante cerca de uma semana.

Após o anúncio do Papa, foi apresentado um vídeo de boas-vindas, com
intervenções do presidente da República
Portuguesa, do primeiro-ministro, do
presidente da Câmara Municipal de Lisboa e do cardeal-patriarca.
In Ecclesia, 27.01.2019
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4.º Domingo do Tempo Comum – Ano C
LITURGIA DA PALAVRA
1.ª Leitura: Jer. 1, 4-5.17-19
2.ª Leitura: 1 Cor. 12, 31 –
13, 13
Evangelho: Lc. 4, 21-30

- Levanta-te Em todos os textos deste domingo encontramos a ideia de caminho:
é Jesus, que “passando pelo meio
deles, seguiu o seu caminho”; é Paulo que nos apresenta “um caminho
de perfeição que ultrapassa tudo”;
ao profeta Jeremias Deus manda-o
pôr-se a caminho para ir dizer o que
Senhor lhe ordenar.
Mas não se trata de caminho
fácil, nem de simples passeata em
fim de tarde amena: Jesus, para
seguir o seu caminho, teve de
enfrentar a incredulidade violenta
dos seus conterrâneos, pouco faltando para que estes o precipitassem da
colina abaixo.
Por outro lado, sabemos bem
todos como não é fácil praticar uma
caridade que “tudo desculpa, tudo
crê, tudo espera e tudo suporta; que
é paciente e benigna e que não é
invejosa, nem altiva, nem orgulhosa”. Por sua vez, a Jeremias é dito
para não temer os senhores do poder
temporal e espiritual: nem os reis,
nem os chefes, nem os sacerdotes,
nem o povo. Deus garante-lhe: “Eu
estou contigo para te salvar”.

Numa cultura como a nossa em que
as palavras ‘esforço’, ‘perseverança’ e
‘renúncia’ quase foram banidas dos
dicionários por falta de uso, percebemos todos que a mensagem deste
domingo é um desafio exigente para
cada um e cada uma de nós, pois hoje
procura-se o mais fácil, o mais cómodo, o mais agradável e, sempre, com o
mínimo esforço.
Esta exigência de esforço, de perseverança e de renúncia é a fatura a pagar
por todos aqueles que queiram acolher
esta Palavra de Deus e pô-la em prática.
Por isso, é também a cada um e cada
uma de nós que o Senhor diz: “Cinge os
teus rins e levanta-te, para ires dizer tudo
o que Eu te ordeno”.
Quem, por amor, se confia ao
Senhor experimentará, como Jeremias,
o mistério da vocação: “Seduziste-me,
Senhor, e eu deixei-me seduzir”!
Mesmo que quiséssemos dizer não,
sentiríamos “um fogo devorador que se
alojou nos ossos”, que não dá para ser
apagado: “esgotei-me em refreá-lo, e
não consegui!”
A nossa própria experiência nos
ensina que podemos fazer nossas as
palavras do Salmista: “Desde o nascimento Vós me sustentais; desde o seio
materno sois o meu protetor”. Por isso,
certos de que Ele está sempre connosco, vamos dizer-Lhe como Cláudio
Poullart des Places: “Estou decidido a
seguir o caminho que me indicares”!
P. José de Castro Oliveira

INFORMAÇÕES
Ofertório para a Universidade
Católica: Neste domingo, dia 3, celebrase o Dia Nacional da Universidade Católica Portuguesa, este ano sob o lema “A
Ciência ao serviço do bem comum”. Por
isso, o Ofertório da Missa dominical
reverte a favor da Universidade Católica,
para bolsas de apoio aos alunos da
Faculdade de Teologia.
Visita mensal aos doentes: O pároco
fará a visita aos doentes na próxima quinta-feira, dia 7, na parte da tarde, a partir
das 14 h.
Almoço-convívio:
Conforme
já
publicado, vai realizar-se no próximo
domingo, dia 10, às 13 h., no salão paroquial de Areosa, mais um Almoçoconvívio promovido pela Comissão de
Festas de Nossa Senhora de Vinha,
Padroeira da paróquia de Areosa, nos
moldes habituais.
O prato principal consta de bacalhau
com broa e legumes, pedindo-se a habitual comparticipação de 10 euros. Haverá
também grande animação após o almoço,
com o Grupo Novo Ritmo.
As inscrições decorrem até à próxima
sexta-feira, dia 8, nos locais habituais:
Sacristia, Biblioteca, Centro Social e Junta de Freguesia. Participe!
Paróquia do Senhor do Socorro em
Festa de Bodas de Ouro: Durante todo
este ano pastoral decorrem vários eventos
comemorativos dos 50 anos da criação da
paróquia do Senhor do Socorro. Neste
sábado, 2 de fevereiro, decorre o evento
principal, comemorativo do dia da celebração da 1.ª Missa na “capela” do
Senhor do Socorro, em 1969, a partir do
qual a paróquia funcionou como “experimental”, até se tornar definitiva em 25
de março de 1997, pelo decreto de ereção
canónica assinado pelo Sr. D. Armindo

Lopes Coelho, Bispo de Viana do Castelo. Celebra-se também neste sábado, dia
2, o 5.º aniversário da Dedicação da nova
igreja paroquial.
O ponto mais alto das Comemorações
é, sem dúvida, a Eucaristia solene deste
sábado, dia 2, às 18 h., presidida pelo
Bispo diocesano, D. Anacleto Oliveira, e

concelebrada por vários sacerdotes. Seguirse-á um jantar-convívio, no salão paroquial, para os convidados e paroquianos
inscritos.
Os próximos eventos das comemorações das Boas de Ouro Paroquiais, a realizar no salão paroquial do Senhor do Socorro, abertas a toda a gente, são: a 23 de fevereiro, às 21 h. – “Gala de Memórias – 50
anos de História numa única noite”; a 15 de
março, às 21 h. – Conferência-debate sobre
o tema “Os jovens em Igreja, hoje - testemunhos e perspetivas de futuro”, orientada
pelo Pe. Renato Oliveira; a 17 de maio, às
21 h. – Conferência-debate sobre o tema
“Relação entre a Fé e as situações-limite do
ser humano - Testemunhos e perspetivas de
futuro para a vivência comunitária da Fé,
orientada pelo Pe. Fábio Carvalho.
As Comemorações das Bodas de Ouro
Paroquiais terão o seu encerramento no
final do ano pastoral, num domingo, 15 de
setembro, com um Convívio Paroquial
aberto a toda a gente, a realizar na montanha de Areosa, no local chamado “Fonte da
Louçã”, com o seguinte programa previsto:
11 h. – Eucaristia dominical festiva; 12 h. –
Abertura dos farnéis para o almoçoconvívio; Durante o resto da tarde – Várias
animações, ainda em fase de programação.
Os eventos são abertos a toda a gente,
com especial convite a todos os que se sentem, de alguma forma ligados à paróquia
do Senhor do Socorro, porque nela vivem
ou viveram, ou porque nela trabalham ou
trabalharam em favor da comunidade.
(Continua na pág. 4)

