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Após as festas do Natal,  em que
celebramos o Mistério da infância
de Jesus, a Liturgia introduz-nos
no mistério da vida pública de
Jesus.

Tudo começou com o BAPTIS-
MO DE JESUS, cuja festa hoje
celebramos.

A 1ª Leitura  anuncia um miste-
rioso “Servo”  escolhido por Deus
e enviado aos homens  com a
missão de instaurar um mundo de
justiça e de paz. (Is 42,1-4.6-7)

Na 2ª Leitura  São Pedro reafir-
ma que Jesus é o “Servo de Javé”
sobre quem repousa o Espírito
Santo. (At 10,34-38)

No Evangelho,  temos a realiza-
ção da promessa profética: Jesus
inaugura seu Ministério, com o
Baptismo no Rio Jordão. É o Reino
de Deus chegando... (Mt 3,13-17)

Jesus precisava de receber
o Baptismo ?

É claro que não. João até não
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O baptismo: o do Senhor e o nosso
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queria baptizar Jesus.
- Que sentido faz então Jesus a-

presentar-se a João  para receber
este “baptismo” de purificação, de
arrependimento e de perdão dos
pecados?

Para Mateus, o Baptismo é um
momento importante,  em que Jesus
manifesta a sua IDENTIDADE e a
sua MISSÃO:

- Jesus é SOLIDÁRIO  com o
Homem limitado e pecador. coloca-
se ao lado dos pecadores para
percorrer com eles  o caminho que
conduz à liberdade.

-  Jesus é o “FILHO AMADO”
enviado pelo Pai ao mundo  para
cumprir um projecto de libertação
em favor dos homens.

- Jesus é o NOVO LIBERTA-
DOR:

O baptismo de Jesus no Jordão
recorda a passagem do Mar
Vermelho e estabelece um novo
paralelo..//..(continua na página 4

(continuação da página 1)
....//.. entre Jesus e Moisés…

Jesus é o novo Moisés, revestido
do Espírito de Deus, para condu-
zir o seu Povo da terra da escra-
vidão para a terra da liberdade.

- Jesus é o MESSIAS ESPE-
RADO:  João reconhece ser ape-
nas o precursor do Messias espe-
rado.

Para aprofundar a Identidade e
a Missão de Jesus,  Mateus recor-
re a três elementos simbólicos
muito expressivos: os céus aber-
tos, o Espírito que desce em forma
de pomba e a Voz do céu:

- “Os céus abriram-se...”:
Deus encerrou o seu silêncio...
abriu o seu coração e voltou a ser
amigo dos homens: é o momento
da reconciliação entre o céu e a
terra, entre Deus e os homens...

- “O Espírito Santo desceu
sob a forma de Pomba”:  re-
lembra o Espírito de Deus que na
Criação pairava sobre as águas...
Lembra também o Dilúvio... quan-
do o céu estava fechado,  e a
pomba com o ramo de oliveira foi
o sinal de que a paz havia sido
restabelecida...

- “Ouviu-se uma voz do
céu...”:  há 300 anos o povo não
ouvia a voz de Deus pelos pro-
fetas... Ao enviar o Espírito sobre
Jesus, Deus quer mostrar  que
voltou a falar com os homens...
Jesus é confirmado pelo Espírito
Santo e pelo Pai.

O Baptismo de João  que Jesus

recebeu não é a mesma coisa que
o Baptismo  que Jesus instituiu e
mandou aos apóstolos realizarem...
O de João era apenas um rito peni-
tencial... de purificação, para os que
aceitavam preparar-se para a vinda
do Messias. Era apenas a ante-
cipação do Baptismo cristão, na
“água e no Espírito”.

O Batismo de Jesus :
 - É um Sacramento instituído

por Cristo e realizado hoje pela
Igreja.

- Lava a mancha do pecado ori-
ginal...

- Dá uma Vida Nova...
- Torna-nos membros do Povo de

Deus e da Igreja....Filhos de Deus
e herdeiros do céu.

   - É um acto de Compromisso
de servir Deus com fidelidade...

 O BAPTISMO é o começo  de
uma caminhada como seguidores de
Cristo e compromete-nos a servir
Deus com fidelidade, como mem-
bros vivos e actuantes no Povo de
Deus.

Agradeçamos o grande dom do
nosso Baptismo...e peçamos  forças
para sermos fiéis a esse COM-
PROMISSO assumido.

Seria bom que soubéssemos a
data do nosso baptismo  e cele-
brássemos anualmente a nossa en-
trada para esta Igreja do Senhor,
através do baptismo que recebe-
mos, geralmente em pequenos, e
que temos, na prática, esquecido
tantas vezes, comprtando-nos como
aqueles que não são baptizados.

www.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Emil: armindopatrao@gmail.com
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 Intenções de Missas
2.ª F- 14: às 18h05:  reza do terço; às

18h30 missa por:
- Por José Lima Dias  m.c. neto Márcio
- Pais e tios de Alfredo Marques
4.ª F - 16: às 18h05:  reza do terço;

às 18h30 missa por:
- Pelos avós (José e Margarida) de

Maria da Conceição Venda Lima
- 7.º dia por Maria Ribeiro Faria
6.ª F - 18: às 18h05:  reza do terço;

às 18h30:  missa por:
- Aniv. Manuel M. Neto  m.c. Armanda
- Aniv. Alfredo Torres Cruz  m.c. Júlia
Aniv. Manuel S. Rossas  m.c. viúva
Sábado – 19:  às 17h00 por:
- Pais, irmão e genros de Maria Júlia

Torres Cruz
- Pais (Albino e Lucinda) de Maria

Rosa Conceição Ferreira
Domingo – 20:  Às 8h00:  Pelo Povo
Às 11h00 :
- Ao SS/mo (cantada) m.c. Confraria.
Atenção:  será precedida de Adora-

ção, das 10h00 às 1 1h00.

Servir altar 19/20 de Janeiro
Sábado - 19: Acólitos:  5.º ano da

catequese; Leitores:  Sónia Nogueira,
Luis Carlos e Luisa Capitão

Domingo - 20: Às 8h00:  Rosa
Martins, Carlos Faria e Isabel Barros;
Às 11h00:  acólitos: 6.º ano da
catequese; Leitores : Sara Serra, João
Cepa e Natália Brito.

Carnaval Idosos Câmara
1. Na Discoteca PACHÃ,  dia 30 de

Janeiro, da parte de tarde.
- Idosos com idade igual ou superior

a 65 anos;
- Pessoas deficientes, mas com au-

tonomia, com idade superior a 35 anos;
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Paróquia de Curvos
 Intenções de Missas
3.ª F - 15:  às 18h05, na Capela S.

Torcato: reza do terço; às 18h30 , mis-
sa por:

- Aniv. Abílio Azeve. Dias  m.c. viúva
- Aniv. Laura Rib.  m.c. filho Augusto
 5.ª F - 17:  às 18h05, na Capela

da Rateira: reza do terço; às 18h30 ,
missa por:

- Almas  m.c. Associação
- Maria Amélia Lima Miranda  m.c.

pessoas amigas
Sábado – 19:  às  18h15, missa por:
-  Manuel Alves de Lima  m.c. viúva
- Manuel Augusto Gonçalves Silva

m.c. filhos
Domingo - 20: às 9h30:
-  Adão Boaventura  m.c. viúva
- Joaquim Ch. Amorim  m.c.Aurora

Servir altar 19/20 de Janeiro
 Sábado - 19: às 18h15: Leitores:

Sara Garrido, Pedro Garrido e Filipa
Valverde; acólitos:  10.º ano

Domingo - 20:  9h30:  Acólitos : Gló-
ria e Juliana Lima; Leitores: Céu Afon-
so, António Sá e Ivone Ribeiro

Código da Estrada
A partir do dia 30 do mês de Dezem-

bro, entraram em vigor algumas alte-
rações ao código da estrada. Razão
pela qual os condutores devem estar
atentos. Terminamos hoje a
publicaçãor das principais.

...................................................
D. Crianças  com menos de 12 anos

e menos de 150 cm de altura, devem
ir no banco de trás e em cadedirinhas
adaptadas ao seu tamanho

- É permitido transporte de crianças
com menos de 3 anos no banco da
frente desde que se utilize sistema
de retenção virado para trás e o airbag

- Pessoas que frequentem Lares para
a 3.ª idade

- Cônjuge ou acompanhante da pes-
soa inscrita, mesmo que tenha me-
nos de 65 anos;

- Filhos deficientes das pessoas ins-
critas, independentemente da idade

Programa:
às 13h30: partida de junto da Igreja

de cada freguesia
- Às 15h00: recepção, desfile lanche

e eleição da melhor Mâscara
- Às 17h30: regresso.
Não me pediram para avisar inscri-

ções.

Canto das Janeiras/Reis
Para próximos 2 fins de semana:
Dia 12 de Janeiro:  Lugar de Terroso;
Dia 13:  Rua dos Combatentes (Eira
d’Ana N) até Filhareiro;
Dia 19 de Janeiro:  Lugar do Sr.
Desamparados, Rua 25 de Abril
(partindo do Carvalho), rua das
Cerqueiras e rua 13 de Maio (junto da
estrada dum lado e doutro);
Dia 20:  Restantes lugar Eira d’Ana.
----------------------------------------------------
Agradecíamos que estivessem em
casa, mais ou menos à hora em que
a "embaixada" passa.
As da semana passada, dias 5 e 6,
renderam 853 euros, em Santa Baia,
Igreja e Susão. Esperamos que as
deste fim de semana correspondam
às expectativas..

Nova Fabriqueira em Palmeira
Presidente:  P. Armindo P. Abreu
Tesoureiro:  Carlos Alberto G. Faria
Secretário:  Francisco Miguel Agra
da Venda (Tito)
Vogais:  Mário de Passos Faria e
Victor Manuel Matos Vieira.

do lado do passageiro se encontre
desactivado

- Nos automóveis não equipados com
cintos de segurança é proibido o
transporte de crianças com menos de
3 anos. Esta infracção é sancionada
com coimas de 120 a 600 euros.

E. Arremesso de objectos para o
exterior:

Coima de 60 a 300 euros, mesmo que
sejam beatas ou pontas de cigarros.

F. Trotinetes com motor
- Seus condutores têm que usar

capacete ajustado e apertado. Não
podem transitar nos passeios.

G. Telemóveis:
- Só é permitido se for utilizado au-

ricular ou sistema de alta voz. Coima
de 120 a 600 euros

H. Triângulo e coletes
- Obrigatório a sua colocação a pelo

menos 30 metros para ser visto à
distância de 100 metros.´

I. Coletes:
Obrigatório em todos os veículos,

excepto os de 2 ou 3 rodas, os moto-
cultivadores e quadriciclos sem caixa

A não utilização do colete aquando
da sinalização do perigo (acidente) é
sancionada com coima de 120 a 600
euros.

J. Outras alterações
Stops, linhas contínuas etc.
- Não parar num STOP: coima de 300

a 1.500 euros
- Pisar linhas contínuas: idem
- Conduzir com álcool, considerada

em relatório médico: idem
- Os condutores detectados a con-

duzir em contramão nas auto-estradas
ou vias equiparadas, bem como os
dependentes do álcool e da droga, se-
rão submetidos a novos exames: mé-
dicos, psicológicos ou de condução.


