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para conduzir os homens à liberdade.

dos homens.
Como Moisés, ao sair das águas
do Mar Vermelho, recebeu a força
divina para guiar os israelitas através
do deserto, até a terra Prometida,
assim Jesus ao sair da água também recebe o Espírito e, junto com
todos os homens pecadores, começa a caminhada até à Liberdade.
O Batismo de João é um rito de
iniciação à comunidade messiânica: são baptizados os que decidem
renunciar ao pecado, mudar de vida
e preparar-se para a vinda do
Messias.
- Por é que Jesus quis ser baptizado por João, se ele não precisava? Jesus quis solidarizar-se com o
homem pecador, identificar-se com
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ele e com ele iniciar a caminhada
que conduz à Liberdade.
Algumas Imagens que revelam quem é Jesus:
- “Os céus abriram-se”: Cristo
reconcilia o céu e a terra, Deus e os
homens; Deus põe fim ao longo
silêncio dos profetas e aproxima-se
do povo.
- A “Pomba”: Lembra a pomba
mensageira de vida e de paz, que
pousou sobre a Arca de Noé.
- “A Voz do céu” apresenta e
confirma o “Servo” fiel e predilecto
de Deus.
- Um novo Josué. Josué, depois
de atravessar o Jordão, recebe o
Espírito de Deus para conduzir o
Povo para a Terra Prometida. Jesus
recebe o Baptismo no Rio Jordão e
recebe o Espírito ao sair das águas

O Baptismo de Jesus é momento
favorável para pensar e reflectir sobre
o nosso Baptismo e nossos compromissos cristãos.
A Palavra de Deus de hoje convida
todos os baptizados a iniciar a caminhada com Jesus.
O Baptismo é o primeiro Sacramento que recebemos. Imergiu-nos com
Jesus numa vida totalmente nova.
Devemos redescobrir a grandeza e a
exigência da vocação baptismal. O
Baptismo foi-nos dado em nome de
Cristo. Com ele, começamos a viver
em comunhão com Deus, entramos
na comunidade e começamos a fazer
parte da Igreja.
Hoje, nas comunidades cristãs,
a-presenta-se a Vida cristã como
“viver seu baptismo”.
O que importa não é marcar a data
do baptismo, mas percorrer um caminho de fé.
O Baptismo não deve ser apenas
um rito celebrado no passado, mas
uma realidade que procuro viver hoje
e todos os dias!...

O nosso Baptismo

Direitos Paroquiais - Premissa
(Curvos e Palmeira)
Atendendo a que Dezembro é sempre
um mês de muitas despesas e, felizmente, não estou assim tão necessitado, deixei para o mês de Fevereiro o pagamento da premissa.
Assim, juntamente com o último boletim
de mês de Janeiro (o nº 950 de 26 de
Janeiro) seguirão envelopes para as
pessoas satisfazerem um dever que diz
respeito ao ano que terminou (2008)
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O Baptismo de Jesus e o meu Baptismo
.

discípulos continuaram o Plano
salvador do Pai e levaram-no a todos
os homens. Convocado pelo Espírito,
Pedro entra em casa de Cornélio, expõe uma breve síntese da vida de
Jesus e baptiza ele com sua família.
É o primeiro pagão a ser admitido
ao cristianismo por um dos Doze:
significa que a vida nova que nasce
de Jesus se destina a todos os
homens
O Evangelho apresenta a concretização da promessa profética, no
Baptismo de Jesus no Rio Jordão.
É o início do Evangelho de Marcos, que meditaremos neste ano. O
primeiro episódio, que ele narra, é o
Baptismo de Jesus. Marcos desejava
mostrar aos que se preparavam para
o Baptismo, quem é Jesus e qual a
sua Missão. O texto narra o testemunho de João e testemunho do
próprio Deus. Jesus é o Servo enviado
por Deus, sobre quem repousa o
Espírito e cuja missão é realizar a
libertação..(continua na página 4)

Depois das festas de Natal, a
Liturgia apresenta -nos o início da
actividade pública de Jesus.
As Leituras falam de um Plano
salvador de Deus:
A 1ª Leitura anuncia um misterioso “Servo”, escolhido por Deus
e enviado aos homens pa-ra
instaurar um mundo de justiça e de
paz sem fim… Investido do Espírito
de Deus, ele concretiza-rá essa
missão. (Is 42,1-4.6-7)
Essa figura misteriosa do “Servo”
evidencia a figura de Je-sus… Ele é
esse “eleito de Deus”, que recebeu
a plenitude do Es-pírito, que veio
ao encontro dos homens com a
missão de trazer a justiça e a paz,
que sofreu e morreu para ser fiel a
essa missão que o Pai lhe confiou.
A 2ª Leitura, São Pedro resume
a acção messiânica de Cristo e
acrescenta que tudo começou na
Galiléia, quando João baptizava no
Jordão. É uma catequese como os
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Paróquia de Palmeira
Domingo- 18: Às 8h00: leitores:
Teresa Santos, Sargento e Rosa
Martins; Às 10h30: Emília Correia
Dias, José M.Silva Matos e Sara Dias

Intenções de Missas
2.ª F- 12: às 18h05: terço;18h30,
missa por:
- Aniv. Maria Ribeiro Faria m.c.
Associação
- Angelina Fernandes e marido
m.c. filha Rosa
4.ª F- 14: às 18h05: terço;18h30,
missa por:
- Pais (António e Alzira) de
Arménio Pedrosa Gomes
- Padre Brás, Júlia Brás e filho
m.c. Maria Brás
6.ª F- 16: às 18h05: terço; 18h30
por:
- Maria José Fernandes e marido
m.c. filha Florinda
- Pais (António e Rosa) de Maria
de Lurdes Ferreira
Sábado – 17: Às 17h00 a:
- António Ribeiro Fernandes
Alves e sogros m.c. esposa
- Avós (Manuel/Mª Júlia) de Sílvia
Domingo – 18: Às 8h00 por:
Aniv. Alfredo Torres Cruz m.c.
sobrinha Rosa
- Manuel Silva Vale m.c. filhos
- José Gomes Santos e esposa
(Goretti) m.c. Felícia
- Às 10h30: - Pelo Povo
- Ao Santíssimo Sacramento
(cantada) m.c. Confraria
Atenção: precedida de Adoração (das 9h30 às 10h30)

Encontros com S. Paulo
Próxima 5.ª feira: vamos a Braga.
Saída: 20h30. Como de costume.

Que espectáculo maravilhoso!
Realizou-se, no dia 3 de Janeiro
(sábado passado) um concerto
musical, inserido no "Festival Foz do
Cávado", organizado pela Escola de
Música de Esposende, com o patrocínio da Câmara M. e outros. O local
escolhido (e que muito nos honra) foi
o Auditório Paroquial desta freguesia.
Um conjunto de 25 jovens (19 raparigas e 6 rapazes) vestidos a rigor como mandam as regras, com duas
vocalistas (soprano e contralto), com
duas balalaicas grandes e 3 pequenas, vindos dum país do leste (Rússia), numa digressão pela Europa,
incluindo Portugal, onde fizeram
apenas 3 concertos (Arouca, Palmeira
de Faro e Espinho) seguindo depois
para Espanha, conduzidos num autocarro russo, enfim...deliraram-nos durante 2 horas com instrumentos de alta
qualidade, com sons afinadíssimos,
com simpatias a distribuir por toda a
assembleia (que podia ser mais numerosa). Um encando, digno de deixar o
"ninho" da casa, sair e ver. Apenas 3•.
Para a próxima há mais. Mas temos
que nos habituar a estes espectáculos,
modificando hábitos na vida e adquirindo outros mais culturais. Parabéns a
quem veio. Rendeu quase 400 euros
para a paróquia. Podia ter rendido
mais.
A partir de agora, Palmeira passa a
ser falada na Rússia. Categoria!

Servir altar 17/18 de Janeiro
Sábado- 17: Às 17h00: acólitos:
grupo 8 do 10.º ano (Sara Miranda,
Pedro Almeida e Vera Filipa Sousa)
+ 2 do 9.ºano da Catequista Paula
Ruivo; Leitores: Rosana, Marco
Gabriel Branco (10.º ano) e Tiago
Santos
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Paróquia de Curvos
12

Intenções de Missas
3.ª F- 13: às 18h05 (na Capela
S. Torcato)): terço; às 18h30 por:
- Pelas almas m.c. Associação
- 30.º dia por António Alves Igreja
m.c. Associação das Almas
5.ª F - 15: às 18h05 ( Rateira) :
- Aniv. Maria da Paz Silva Miranda
m.c. filho José Rui
- Aniv. Abílio Az. Dias m.c. viúva.
Atenção: ida a Braga, aos encontros com S. Paulo. Saída às 20h30.
Sábado – 17: Às 18h15: por:
- Aniv. Laura R. Sá m.c. filho Aug.
- Aniv. Florentino Ferreira Silva
m.c. filha Augusta

Grupo de Jovens META
No próximo sábado, dia 17,
teremos cá o Movimento JSF para
oficializar a nossa entrada no
movimento....
A animação da Eucaristia estará
a nosso cargo, quer música, quer
leituras e acólitos e faremos um
pequeno ofertório simbólico.
O Pe. Hugo reunirá com os miúdos da catequese nesse dia, de
acordo com o seguinte esquema:
2 grupos: o 1.º do 1.º ao 5.º e o
2.º do 6º ao 10º, O primeiro reúne
às 16h e o 2.º reúne às 17h. No
fim, Eucaristia para todos.
P.S.: O peditório para as festas
do Menino rendeu 630.00• já
entregues ao Sr. Manuel Carvalho.
Cumprimentos, Filipa
Domingo – 18: Às 9h15 por:
- António Freitas m.c. esposa
- Ervino e Raínha m.c. Lurdes V.

Servir altar 17/18 de Janeiro
Sábado - 17: acólitos: grupo 4 +
2 do 9.º ano. Leitores: Patrícia
Valverde, João Peão e Ana

Bernardina
Domingo- 18: Às 9h15: Acólitos:
Glória e Juliana; leitores: Manuela
Viana, Rui sameiro e Manuela Barroso

O Padre e o "Tem de..."
(Para Curvos e Palmeira)
Toma e 1.ª parte do n.º anterior e faz a
junção com esta 2.ª parte

...Vem um que diz o que quer e tem
de ouvir e calar. Tem de aceitar. Tem
de compreender tudo. Vem um que diz
mentiras a seu respeito e tem de
continuar a sorrir. Vem o meu pai e diz
que tenho de rezar mais. Vem a minha
família e diz que tenho de os visitar.
Vem o bispo e diz que tem de aceitar
mais esta paróquia. E tem de compreender e fazer compreender os seus
paroquianos.
Não pode haver missas em todas. E
tens de estar uma tarde com eles. E
tens de levar gente ao simpósio.
E tens de convencer os ministros
extraordinários. Tens de apostar na
formação. Tens de arranjar mais catequistas. Tens de conversar com uma
por causa de uma mãe. E conversar
com uma mãe por causa de um catequista. Tens de ir mais vezes ao café
para estar com as pessoas. Tens de ir
ao retiro do clero. E tens de fazer isto
e aquilo. E uma tese para fazer.
Tanto “tem de” que vem de fora, do
exterior. Do que os outros querem.
Exigem. Se viessem do interior!
Daquilo que eu quero. Daquilo que eu
me exijo. Vem ainda Deus e diz: tens
de ser bom e tens de amar. E eu só já
tenho palavras para dizer Tenho de
descansar para ser bom e amar!
Retirado de:http:// jovimi.blogs.sapo.pt/15206.htm
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