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ANO C

SEGUNDO

DOMINGO
Isaías 62, 1-5

Salmo 95 (96)

1Coríntios 12, 4-11
João 2, 1-11

‘EXERCÍCIO’
DA SEMANA
Crescer na

Um casamento em Caná da Galileia
proporciona a terceira ‘epifania’,

depois dos Magos e do batismo no
Jordão: «Jesus deu início aos seus
milagres. Manifestou a sua glória e
os discípulos acreditaram n’Ele». Este
é o testemunho que continuamos a
cantar com entusiasmo: «Anunciai
em todos os povos as maravilhas
do Senhor». Jesus Cristo cumpre a
aliança prometida pela boca do
profeta. Trata-se de um compromisso
semelhante ao vínculo matrimonial: «o
teu Construtor te desposará; e como
a esposa é a alegria do marido, tu

comunhão,

serás a alegria do teu Deus». Alegria e

diversidade

comunidade, repleta de diversidade

acolher a

harmonia vivem-se no seio de cada
e unida pelo mesmo vínculo: «é um só
e o mesmo Espírito que faz tudo isto,
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distribuindo os dons a cada um».

“É um só e o
mesmo Espírito”
Todos somos chamados a ser

ativos na Igreja. Estamos dotados de

‘Uma Igreja diferente’,
‘série’ em laboratoriodafe.pt

diferentes dons. Este é o grande motor
de qualquer processo sinodal. Juntos,
com as características próprias de
cada um, podemos ir mais longe.
Caminhamos juntos para crescer
na comunhão e na missão que nos

Crescer
na comunhão
A unidade acontece através da

é confiada por Deus. Precisamos

harmonia de todas as cores. A

de vencer a tentação do conflito e

diversidade de opiniões não é

da divisão. As sementes da divisão

ameaça, é dádiva para a melhoria de

não dão frutos. É inútil tentar impor

todos, para o bem comum. Não pode

as ideias, através da pressão. É inútil

ser motivo para desconfiança, para

tentar desacreditar quem sente as

exibição ou benefício pessoal, mas

coisas de modo diferente de nós. O

para dinamizar a comunidade. Este

respeito pela diversidade faz nascer e

é o ‘sonho’ de Deus ao dar o Espírito:

crescer a comunhão. Permitamo-nos

uma Igreja, uma paróquia, que se abre

ser conduzidos pelo único e mesmo

à criatividade gerada pelo Espírito

Espírito que em todos habita e em

Santo para que todos, caminhando

todos faz despertar os seus dons.

juntos, cresçam em comunhão.

Seg. 17

20h00 Palmira Pereira e Genro, m.c. Leopoldina Vieira Pereira

Ter. 18

20h00 Ação de Graças Padre Abílio Gomes Correia, m.c. Adelaide da
Conceição Branco Ferreira; António Fernandes, esposa e sogros,
m.c. Laurinda; António Pereira, m.c. Maria de Jesus; Casimiro
Cerqueira de Almeida e Família, m.c. Família; Delfim Rodrigues
Pereira, Pais, Sogros, e cunhados, m.c. Família; Maria de Barros e
João Rodrigues, m.c. Família; Pedro Miguel da Silva Sousa e Teresa
Silva Gomes, m.c. Família

Qui. 20

20h00 Abílio Gonçalves, m.c. Maria Alice Rodrigues Gonçalves

Sex. 21

20h00 Jorge C. Mota e Padre Abílio, m.c. Augusta Sousa e Silva

Sáb. 22

19h30 Ação de Graças S. Sacramento e Padre Abílio Gomes Correia; e
30.º dia Ana Vieira Machado, m.c. Maria Rodrigues; António Araújo

Quartas 20h00
Sextas 20h00

ATENDIMENTO SEMANAL

Qua. 19 20h00 José Maria Bastos, m.c. Filho Manuel Bastos

Martins, m.c. José Manuel Fernandes Rodrigues; António Mendes,
esposa e filha, m.c. Abílio da Anunciação Mendes; Francisco Faria
de Oliveira, m.c. Ana Maria Veloso de Sousa; Hilário Maia e Filhos,
m.c. Maria Araújo Martins; Hortênsia da Luz, m.c. Idalina Maria da
Luz; Joaquim Gomes Gonçalves, m.c. Família; José de Sousa
Fernandes, Esposa e Abílio Costa, m.c. Jorge Fernandes

Agenda Paroquial
18.01
. Início Oitavário Oração
Unidade Cristãos
19.01
. Encontro
colaboradores no
acolhimento
22.01
. Encontro
Arquidiocesano de
Ministros da Palavra
. São Sebastião
(Procissão e Eucaristia)
23.01
. Domingo da Palavra
de Deus
. Dia JMJ
. Festa de São
Sebastião
26.01
. Início Semana Vida
Consagrada
27.01
. Encontro com Deus:
Formação
Interparoquial
29.01
. Dia do Animador
30.01

Dom. 23

11h00 Missa Solene em Honra de São Sebastião

ACOLHIMENTO. No dia 19 de Janeiro, às 21h00 haverá um encontro com todos os
voluntários que queiram colaborar no acolhimento das eucaristias de fim de semana.
Esta colaboração tem sido assegurada pelos elementos do CNE, que continuarão a
prestar este serviço, mas está aberta a todas as pessoas que queiram colaborar.
DIA ARQUIDIOCESANO DO COORDENADOR. Devido ao agravamento da pandemia, o
Dia Arquidiocesano do Animador que estava agendado para 08 de Janeiro, foi adiado
para o dia 29 de Janeiro. Com o tema “Ser Igreja Samaritana”, decorre no Espaço Vita,
entre as 09h e as 12h. A participação presencial será muito limitada e sujeita a
inscrição, mas há possibilidade de assistir através das redes da Arquidiocese.
ENCONTRO COM DEUS. No dia 27 de Janeiro, às 21h15, haverá mais um Encontro com
Deus. Este mês será um momento formação no Centro Paroquial de Gualtar, e o tema
será “Onde há amor nascem gestos”, a Igreja como Comunidade em Comunhão
ESCOLA DE FAMÍLIAS. O Departamento da Pastoral Familiar promove, no dia 29 de
Janeiro às 21h00, a 3ª edição da Escola de Famílias, com o tema “E em caso de
infidelidade?”. O encontro será transmitido nas plataformas digitais da Arquidiocese.
PINHEIRO DO CHAMOR. Há um pinheiro seco nos terrenos da paróquia contíguos ao
monumento do Chamor. Pela necessidade de proceder ao seu abate, venderemos pela
melhor proposta que seja entregue ao pároco no final da eucaristia do próximo sábado.

