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Deus tem um Plano de vida plena
para os homens e, ao longo da
História, ele escolhe e envia pessoas,
para a realização desse Plano.

Após o Baptismo, em que o céu
confirmou a missão de Jesus, João
Baptista aponta que o CORDEIRO DE
DEUS já está presente no meio do
Povo.

Na 1ª Leitura,  ISAÍAS  aponta a
Vocação de Israel. (Is 49,3,5-6)

Um misterioso “Servo de Deus” é
escolhido por Deus, desde o seio
materno, com a missão de dar
testemunho de Deus às nações:

“Vou fazer de ti a luz das nações
para que a minha Salvação chegue
até aos confins da terra ...”

Esse “Servo” é identificado com Is-
rael. Desde então o povo aguardava
a realização da grande esperança.

A VOCAÇÃO  é sempre um
Mistério...A sua origem é Deus, que
elege, chama e envia..O “voca-
cionado” é sempre uma Testemunha
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O Cordeiro de Deus
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e um Sinal vivo de Deus, dos seus va-
lores e dos seus projectos diante dos
homens... A Vocação é alimentada por
Deus e, muitas vezes, Deus serve-se
da nossa fragilidade para actuar no
mundo

Na 2ª leitura , SÃO PAULO  lembra
a Vocação à Santidade. Somos
chama-dos por Deus a viver
comprometidos com os valores do
Reino. (1Cor 1,1-3)

No Evangelho,  JOÃO BAPTISTA
aponta Jesus, como o “Cordeiro que
tira o Pecado do mundo”. (Jo 1,29-34)

O Evangelho retoma o episódio do
Baptismo,  no qual aparecem duas afir-
mações sobre Jesus:

1. Jesus é “O Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo”.

* “Cordeiro”: Essa expressão lembra
duas imagens: O misterioso perso-
nagem  de que nos fala Isaías (servo
sofredor),  que irá ao matadouro como
um cordeiro silencioso...Ele assume os
pecados do seu povo e realiza a
expiação. ..//...(continua na página 4)

(continuação da página 1)
....//.. O Cordeiro Pascal imolado

no Egipto :  símbolo da acção
libertadora de Deus em favor de
Israel...

Pecado” (no singular), para João,
é a atitude de rejeição a Jesus:

 - Hoje fala-se muito de libertação
da guerra, da opressão, da fome,  do
analfabetismo, da doença, da
poluição, do desemprego... Não se
fala da libertação do pecado, que é a
fonte dos demais pecados.

“Mundo” designa a humanidade que
resiste à Salvação.

2. Jesus é o “Filho de Deus”.   que
possui a plenitude do Espírito Santo
e que baptiza no Espírito.

“Eu vi e dei o testemunho...”
O caminho espiritual, percorrido por

João Batista, para chegar à
descoberta de Jesus como Cordeiro
de Deus,  é o mesmo que todos os
cristãos devem percorrer.

Ele começa dizendo por 2 vezes
que “não conhecia Jesus”.

- Este é o ponto de partida do
caminho espiritual de todos nós: no
começo, não conhecemos o Mestre.
Em seguida, algum amigo fala-nos
dele. Reconhecemos que é uma
pessoa extraordinária.

Mais adiante, Deus ilumina o
Baptista com alguns sinais espe-
ciais. Ele abre os olhos por completo
e reconhece em Jesus o Filho de
Deus:

“Eu vi e dei o testemunho de que
este é o Filho de Deus”.

- Quando descobrimos Jesus como
Luz e Salvador do mundo,   sentimos

a necessidade de comunicar aos outros
a nossa alegria.

  O Baptista fala daquilo que viu.  Os
cristãos também deveriam falar
somente daquilo que viram e
experimentaram.

Deus continua precisando de
outros Baptistas:

Há muito tempo, os homens estão à
procura de Cristo.  E se ainda não O
encontraram, talvez seja  porque está
faltando para eles um João Baptista que
lhes indique.

E o Baptista do tempo de hoje devo
ser eu, devemos ser todos nós.

- Todos nós devemos ser testemu-
nhas do evangelho, preparar o encontro
dos homens com Cristo.

Em todos nós se esconde um pre-
cursor, um João Baptista.  É preciso
acordá-lo.

- Todos nós devemos indicar ao irmão
o Cristo que se aproxima. Indicar o Cris-
to, e depois desaparecer... discreta-
mente.

Como João Baptista: não sou eu o
protagonista desta história. Ele virá
depois de mim. Eu sou apenas uma
voz, sou apenas o dedo dele... Depois
é preciso que eu desapareça, para que
Ele possa aparecer. Preparar o encontro
do homem com Cristo e depois morrer...

Então, a nossa passagem neste
mundo não terá sido em vão.

Esta é a missão de todo cristão:
preparar o caminho do Senhor e o
encontro do homem com Deus,
levantar o dedo e proclamar bem alto:
“Eis aquele que o teu coração está
procurando,  eis aquele que veio para
te amar e te salvar!”

www.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Emil: armindopatrao@gmail.com
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 Intenções de Missas
2.ª F- 21: às 18h05:  reza do terço; às

18h30 missa por:
- Manuel Santos Sobreiro  m.c.Celeste
- Maria José e filha Maria do carmo

m.c. Alfredo Marques
4.ª F - 23: às 18h05:  reza do terço;

às 18h30 missa por:
- Pelos avós e tios de José A. Maciel
- Alfredo Silva Alves e sogra  m.c. Fá-

tima Chaves
6.ª F - 25: às 18h05:  reza do terço;

às 18h30:  missa por:
- Aniv. Fernando Santos  m.c. viúva
- Pais (Paulino e Joaquina) e irmão

(Albertino) de Ana Lima
Sábado – 26:  às 17h00 por:
- Balbina Alves Chaves e família  m.c.

Maria Conceição Venda Lima
- Por João Quintas  m.c. filho António
Domingo – 27:  Às 8h00:  Pelo Povo
Às 11h: Aniv. Maria Alves Couto  m.c.

filha Celeste
- Por José Lima Dias  m.c. Elisabete

Servir altar 26/27 de Janeiro
Sábado - 26: Acólitos:  10.º ano da

catequese; Leitores:  Ivone Rosa, Jo-
vem masculino do 10.º ano, Pat. Isabel

Domingo - 27: Às 8h00:  Isabel
Figueiredo, José Per. Venda e Maria
Afonso; Às 11h00:  acólitos: 9.º ano da
catequese; Leitores : Paula Miranda,
Cabo Lima e Natália Brito

Conselho Pastoral
1. Com a tomada de posse da nova

Fabriqueira, a que se acrescenta um
número razoável de desistências nos
diversos grupos e obviamente uma cer-
ta desactualização, urge actualizar o
Conselho Pastoral a fim de corres-
ponder aos fins para que foi criado na
diocese e nas paróquias.
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Paróquia de Curvos
 Intenções de Missas
3.ª F - 22  às 18h05, na Capela S.

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

- Almas purgatório  m.c. Associação
- Álvaro Moreira Dias  m.c. viúva
 5.ª F - 24:  às 18h05, na Capela

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

- pais (Joaquim e Maria Engrácia) de
Maria Engrácia de Miranda

- A S. Bento  m.c. Adriana Lima
Sábado – 26:  às  18h15, missa por:
-  30.º dia por Maria Fernandes do

Vale  m.c. Associação
- Aniv. Idalina Lima das Eiras  m.c.

família
Domingo - 27: às 9h30:
-  30.º dia por Carolina Amélia Vale

Silva  m.c. Associação
- Aniv. dos pais (Severino e Aurora)

de Maria Chaves Rodrigues

Servir altar 26/27 de Janeiro
 Sábado - 26: às 18h15: Leitores:

Ângela Faria, Lionel Vale e Tânia de
Jesus; acólitos:  9.º ano

Domingo - 27:  9h30:  Acólitos : Luis
Amorim e Luis Garrido; Leitores:
Adosinda Viana, Alberto Matos e Elisa
Viana

Continuação de Palmeira
Creio ser inovação

Matrículas do 1.º ano ensino
básico (antiga primária)

Do Agrupamento Vertical de Escolas
António Correia de Oliveira, pedem
para avisar:
1. Matrícula obrigatória:  todas as
crianças que completem os 6 anos
até 15 de Setembro de 2008
2. Matrícul a facultativa:  crianças

que completem os 6 anos, entre 16 de
Setembro e 31 de Dezembro de 2008,
através de requerimento assinado pelo
encarregado de Educação
3. Prazo:  de 2 Janeiro até 31 de Maio
4. Local:  Secretaria da Escola António
Correia de Oliveira, das 9h00 às 16h30
(período lectivo) ou 9h00 às 12h00 e
14h00 às 17h00 (interrupções lectivas)
5. Os documentos  a apresentar são
os do costume
Atenção:  julgo que este aviso vale tam-
bém para Curvos, apesar de não me
ter sido pedido pela Escola.

Conselho Pastoral/Catequese
À semelhança do que vai acontecer em
Palmeira, também em Curvos, ainda
que com menor acutilância, pois não
tem havido tantas desistências, vamos
reformular o Conselho Pastoral.
Nesse sentido, desde já convido os
elementos que do Conselho fazem
parte, e sobretudo os que dele desis-
tiram, a refazerem os lugares que
ocupam ou ocuparam para, brevemen-
te, colmatarmos deficiências.
A primeira reunião a efectuar, de cer-
teza que será já na Quaresma. Entre-
tanto, vão pensando no modo de efe-
ctuar a Visita Pascal e na vivência da
Quaresma.
Aos responsáveis da Catequese
peço que marquem reunião , em que
seja possível o Pároco estar presente.
Há várias coisas a falar.

- Não parar num STOP: coima de
300 a 1.500 euros
- Pisar linhas contínuas: idem
- Conduzir com álcool, consi-

derada em relatório médico: idem

2. Assim, para além dos elementos
da Fabriqueira que dele fazem parte
por inerência do cargo, os grupos de-
vem pensar no seu representante, res-
tando ao pároco nomear um terço da
sua composição (geralmente um re-
presentante por lugar e por grupos não
paroquiais.

3. No seu conjunto e para que tives-
se uma representatividade significati-
va, o Cons. deveria ter  22 elementos.

4. Eis os grupos que devem eleger
um  seu representante ao Conselho:

Corais (2), confrarias, catequese, jo-
vens, famílias, zeladoras, lugares da
freguesia (7). Grupos não paroquiais:
CICS, futebol e Rancho Folclórico. Se
assim fosse, daria um total de 22. Vão
pensando nisso.

O Conselho reúne ordinariamente 3
vezes no ano. Extraordinariamente
sempre que o presidente (Pároco) o
convoque. Seu papel é consultivo.

Canto das Janeiras/Reis
Para próximos 2 fins de semana:
Dia 19 de Janeiro:  Lugar do Sr.
Desamparados, Rua prof.ª Samarina,
Lagoa, Estrada Nacional (rua do
Abade), Cerqueiras, até café Tropical,
Rua 25 de Abril (até café Carvalho)
Dia 20:  Restantes lugar Eira d’Ana
S, começando na rua 13 de Maio..
Agradecíamos que estivessem em
casa, mais ou menos à hora em que
a "embaixada" passa.
As da semana passada, dia 13, ren-
deram 539,50 euros, em Terroso/ Rua
dos Combatentes (Eira d'Ana N).
Esperamos que as deste fim de se-
mana correspondam às expectativas.
                 (continua na página 3)


