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 III Domingo do Tempo Comum - Ano A
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Nesses primeiros domingos do
Tempo comum, a Liturgia  apresenta-
nos o início da vida pública de Jesus,
com o anúncio do REINO e o
CHAMAMENTO dos primeiros
discípulos

Na 1ª Leitura,  Isaías fala de uma
LUZ, que irá brilhar na Galiléia e que
irá iluminar toda a terra. Essa luz
iluminará as trevas da opressão e
inaugurará o dia novo da alegria e da
paz sem fim. Compara à alegria
existente nas colheitas e caças
abundantes. (Is 98,23b-9,3)

Na 2ª Leitura,  São Paulo exorta
os Coríntios a superar as rivalidades
e divisões. Cristo é a única fonte de
Salvação para todos. (1Cor 1,10-
13.17)

O Evangelho  apresenta a realiza-
ção da profecia de Isaías:

“O Povo que vivia nas trevas viu
uma grande luz,  e para os que viviam
na região escura da morte brilhou
uma luz”. (Mt 4,12-23)

Jesus é a luz que começa a brilhar

1

O Reino de Deus
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na Galiléia e anuncia a chegada do
Reino.

 Jesus começou a sua actividade
numa região pobre e oprimida, no inte-
rior do país, longe do centro eco-
nómico, político e religioso do seu país.
Uma região desprezada pelos judeus
como “Galiléia dos pagãos”.

Jesus deixa Nazaré e dirige-se para
Cafarnaúm, à margem do Lago,  que
se tornará o centro de sua actividade
apostólica. Começa com o mesmo a-
núncio de João Baptista: “Convertei-
vos, porque o Reino de Deus está
próximo”.

Esse anúncio  acontece em três mo-
mentos: na sinagoga, fora da sinagoga
e curando.

Os seus primeiros colaboradores,
não os foi procurar em Jerusalém, nas
escolas dos rabinos ou na classe
sacerdotal, mas entre os pescadores
do lago de Genesaré: gente simples,
rude, sem estudo...mas leal,  homens
trabalhadores, que sabiam o que é lutar
pela vida. ..//..(continua na página 4)

(continuação da página 1)
....//.. E uma vez que ouviram o ape-

lo de Cristo, deixaram  tudo e segui-
ram-no :

 “Venham e sigam-me e farei de
vós pescadores de homens. Eles
deixaram imediatamente as redes e
seguiram-no”.

A Vocação dos primeiros discí-
pulos: Pedro, André, João e Tiago é
modelo do chamamento de todo o
cristão: É preciso:

- Ter consciência de que é Jesus
que chama e propõe o Reino;

- Ter a coragem de aceitar o cha-
mamento e por ele estar disposto a
renunciar seguranças e valores
humanos.

O QUE É O REINO DE DEUS?
Não é fácil explicar os mistérios de

Deus...Jesus compara o Reino ao
tesouro e à pérola preciosa,  diante
dos quais tudo o mais perde seu valor.
Compara o Reino com a semente, o
grão de mostarda, o fermento. Jesus
quer dizer que já está presente, mas
ainda longe sua realização definitiva.
É um Reino aberto a todos os ho-
mens.

O Reino de Deus é:
- Um apelo do Senhor  para os

ho-mens formarem comunhão com o
Pai e entre si.

- Uma presença de Deus  nos
homens e no mundo.

- Um convite  para ser mais
autêntico, mais sincero, mais de
Deus...

O Reino tem exigências :
- Conversão:  - Não é apenas me-

lhorar um pouco, rezar um pouco
mais, mas sim mudar radicalmente

a maneira de pensar e de agir...
- É despojar-se do homem velho para

se revestir do homem novo, criado se-
gundo Deus, na justiça e na santidade.

- É assumir a mentalidade do Evan-
gelho e ver o mundo, as coisas e nós
mesmos com os olhos de Deus. É uma
atitude contínua... permanente...

Fé: é entregar-se nas mãos de Deus
... e fazer a sua vontade. Mais do que
uma resposta intelectual é uma res-
posta vital...

Humildade:  o Reino só é possível
aos humildes. Deus detesta os orgu-
lhosos e ama aqueles que sabem
precisar de Deus e se põem ao serviço
de seus irmãos sem interesses.

CRISTO inaugurou o seu Reino e
CONTINUA convidando...

Como: Padre, religioso, leigo...
O chamamento não é só para Pedro,

Tiago, João e André...Todos são
chamados a deixar tudo para seguir
Jesus, anunciar a Boa nova e fazer
gestos de salvação.

- O que significa concretamente
para nós: “deixar tudo ... para
segui-lo”?

- O que nos diz:”Farei de vós
pescadores de homens”?

- Estamos convencidos de que é
na comunidade que aprendemos a
pescar?

   As comunidades dão força para
pescar melhor, para enfrentar os
perigos  do mar e salvar os que são
atingidos e ameaçados de se afogar.

CRISTO conta connosco...  para
que nesse mundo de trevas e violência,
possa brilhar uma luz. Ele aguarda a
nossa resposta, o nosso SIM ao
CHAMAMENTO  de Cristo.

www.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Emil: armindopatrao@gmail.com
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 Intenções de Missas
2.ª F- 28: às 18h05:  reza do terço; às

18h30 missa por:
- Paulino M. Lima m.c. p. amigas
- Avós (Joana e José) de Maria da Paz
4.ª F - 30: às 18h05:  reza do terço;

às 18h30 missa por:
- Aniv. José M. Vila Chã  m.c. viúva
- Eduardo Maciel Santos  m.c. irmão

José
- Aniv. Ant. Gaudê. Coelho  m.c. viúva
- Aniv. João Paulo P. Rosa  m.c. mãe
6.ª F - 01: às 18h05:  reza do terço;

às 18h30:  missa por:
- Aniv. Joaquina Gomes Fernandes

m.c. filha Ana
- Aniv. Albino Rod. Martins  m.c. viúva
Sábado – 02:  às 17h00 por:
- Aniv. Margarida Venda Lima  m.c.

irmã Conceição
- Aniv. Ana Barros  m.c. filhas
- Intenções do Pároco. Haverá velas
Domingo – 03:  Às 8h00:  Pelas Al-

mas  m.c. Associação; Às 11h: Povo

Servir altar 2/3 de Fevereiro
Sábado - 02: Acólitos:  9.º ano da

catequese; Leitores:  Sandrina Faria,
Luis Carlos e Sílvia Sousa

Domingo - 03: Às 8h00:  Teresa San-
tos, Sargento e Rosa Martins; Às
11h00:  acólitos: 10.º ano da
catequese; Leitores : Sara Serra, Síl-
via Meira e outro....

Canto das Janeiras/Reis
Para este fim de semana:
Dia 26 de Janeiro:  às 14h00: começo
junto à Sr.ª Alice Jardim, estrada e
Barral de Baixo (Losa Faria), rua de S.
António e 13 de Junho, Urbanização
social e todo o Barral e Velascas.
Dia 27:  Lugar de Faro, começando pela
rua 1.º de Maio e indo até Goios,
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Paróquia de Curvos
 Intenções de Missas
3.ª F - 29  às 18h05, na Igreja: reza

do terço; às 18h30 , missa por:
- Aniv. Aurora Santos Chaves  m.c.

filho Arménio
- 7.º dia por Manuel Silva
 5.ª F - 31:  às 18h05, na Capela

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

- Almas purgatório  m.c. Associação
- Aniv. Rosa Ferreira e marido  m.c.

nora Emília
- Maria Alves Igreja  m.c. sobrinha

Maria José
Sábado – 02:  às  18h15, missa por:
- Alfredo Engrácia Miranda  m.c. irmã

Maria José
- Aniv. Maria Margarida Venda Lima

m.c. viúvo. Haverá velas à venda.
Domingo - 03: às 9h30:
- À Senhora de Fátima  m.c. Carolina

Freixo
- Florentino Ferreira da Silva  m.c.

António Costa Gomes

Servir altar 2/3 de Fevereiro
 Sábado - 02: às 18h15: Leitores:

Patrícia Valverde, Vitor Franquelim e
Carla Daniela; acólitos:  8.º ano

Domingo - 03:  9h30:  Acólitos : João
F. Sá e Ricardo Faria; Leitores:
Manuela Viana, Rui Sameiro e
Manuela Barroso

Centro Social - Aviso
"Aulas para aprender a ler e

a escrever"
Encontram-se abertas inscrições no

Centro Social  para todas as pesso-
as que queiram aprender a ler e a es-
crever. As aulas serão dadas por pro-
fessoras e serão gratuitas."

Peditório Confraria do Senhor
Este domingo, continuando nos se-

guintes, a confraria do Senhor vai co-
meçar o peditório anual para fazer face
às despesas com o culto do Santíssi-
mo na paróquia.

Continuação de Palmeira
Direitos paroquiais

...//...e ainda não mandei envelopes pa-
ra o pagamento dum direito que confere
aos paroquianos também direito aos
serviços do Pároco.
Pois bem; esta semana seguem junta-
mente com os boletins os envelopes
para, na forma do costume, enviarem
quando, quanto e como  quiserem.
Esse dinheiro reverte para o ordenado
mensal, de que tanto se fala, do Páro-
co. Posso adiantar que tem chegado,
no passado, para fazer um ordenado
mínimo, pouco sobrando. Se a alguém
não chegar tais envelopes, podem
procurá-los nos serviços das paróquias.

Mau prenúncio... ou acomo-
dação à tendência actual?

Tenho apenas 2 casamento marca-
dos para este ano, curiosamente ne-
nhum no mês de Agosto.

Noutros anos, andavam à turra e à
massa por causa de datas, o que tra-
zia sempre alguns incómodos para a
vida paroquial e para o próprio pároco.
Afinal....os tempos mudaram. Será fal-
ta de candidatos ou será uma acomo-
dação à realidade actual, em que os
jovens se vão juntando, vivendo em
"União de Facto"? E os valores cris-
tãos, onde estão? Estaremos todos

a pactuar com verdadeiros atentados
à Família? Pobre sociedade! A que es-
tado te conduziram!

passando pelo loteamento Neca da
Lima. Agradecíamos que estives-
sem em casa, mais ou menos à hora
em que a "embaixada" passa.
As da semana passada, dias 19 e 20,
renderam 909,05 • e 905,60 •,
respectivamente. Já vão em 3.210,42
•. Vamos fazer que cheguem aos
5.000?  Esperamos que as deste fim
de semana correspondam.

Espectáculo no auditório
(2 de Fevereiro, às 21h30)

No próximo sábado, às 21h30, vai
haver um concerto musical, promovido
pelos Rotários de Esposende, com o
objectivo de ajudar a reconstruir o Mu-
seu Marítimo de Esposende (antigo
salva-vidas).
O espectáculo é realizado pela Banda
de Música de S. Paio de Antas, com
reportório para 2,30 horas, em que a
música alterna com poesia e prosa.
É a 1.ª grande oportunidade de tomar
parte num espectáculo inserido numa
política de descentralização e em que
o objectivo é humanitário. Apesar de
tudo, as entradas serão gratuitas. Mas
vai haver um pequeno peditório ao
intervalo com aquela finalidade.
Colabore. Prevendo-se grande
afluência, pede-se a quem queira
entrar que venha com alguma
antecedência a fim de garantir o
bilhete de acesso.

Direitos Paroquiais (Premissa )
Muita gente anda preocupada com o
silêncio que tenho feito a propósito dos
direitos paroquiais. O ano acabou já
há um mês..//..(continua na pág. 3)


