
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
             Site da Paróquia de Beiriz: http://www.diocese-braga.pt/beiriz   

             Contacto do Pároco: 965786655 
 

Eucaristias:  

Semana de 5 a 12 de Janeiro de 2020 

Dias da Semana Intenções 

Quarta, 8 
19h30 

 ÁLVARO DA COSTA NEIVA (aniv.), NETOS, PAIS SOGROS E 
FAMÍLIARES 

 MARIA LEITE DA SILVA, MARIDO E FILHO MANUEL 
 MANUEL SENCADAS DOS SANTOS E FAMILIARES 
 MARIA EUGÉNIA FIGUEIREDO DE CARVALHO - mc. Cunhados 

Isabel e José 
 JESUÍNA MARTINS CORREIA E FILHO – mc. Família  

Sexta, 10 
19h30 

BEATO GONÇALO DE 
AMARANTE 

 MISSA EM HONRA DE SÃO GONÇALO –mc. Comissão de Festas 
 EM HONRA DAS SANTAS CHAGAS DO SENHOR 
 ADELINO GONÇALVES VILAR, ESPOSA E FILHOS 
 LÚCIA AZEVEDO MOREIRA (aniv. de falec.) 

Sábado, 11 
19h30 

 IRMÃOS FALECIDOS DA CONFRARIA DAS ALMAS 
 CARLOS AZEVEDO FERREIRA, PAIS E IRMÃOS 
 MARGARIDA MARIA RAMOS CASCÃO – mc. Confr. das Almas 

Domingo, 12 
 BATISMO DO SENHOR 

 PELO POVO 
 ROSALINA DE SOUSA NOGUEIRA 
 MAURÍCIO FRANCISCO MOREIRA LOPES E PAI 
 GRACINDA FIGUEIREDO MACHADO, MARIDO E 

FAMILIARES 
 DAVID FERNANDES PENICHE, ESPOSA E FILHO 
 EDUARDO LOUREIRO DA SILVA, ESPOSA E FILHO 

 
 
 
 

 
 
 

           Foram enviados para o jornal 
“CAVALEIRO DA IMACULADA” 155 
euros, oferta dos leitores da Paróquia de 
Beiriz. 
 
 

 
 
 
 
 

 

       Encontro Arciprestal de Pastoral 
Litúrgica / Formação Anual para 
Ministros Extraordinários da 
Comunhão: Decorrerá como em anos 
anteriores no Salão Paroquial de Caxinas 
e será no Sábado, 11 de Janeiro, das 
9h30 às 12h30, com a recondução de 
Mecs. 
 
          OFERTA À PARÓQUIA / DIREITOS 
PAROQUIAIS: Embora muitos paroquianos 
façam a oferta no momento que mais lhes convém ao longo do ano, é por esta altura que 
mais se cumpre o dever dos chamados “Direitos Paroquiais”.  

         Procurem cumprir esse dever, essencial para o bom funcionamento da Paróquia. 
         Lembramos que, em rigor, “só tem direitos quem os seus deveres cumpre”. 

 
 
 

Folha Pa roquial ( de  Beiriz) 
        SEMEAR ESPERANÇA 
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COMUNIDADE 

11h



Liturgia da Palavra 
1ª Leitura: Is 60, 1-6 → «Brilha sobre ti a glória do Senhor.»  
Salmo: 71(72) → «Virão adorar-Vos, Senhor, todos os povos da terra.» 
2ª Leitura: Ef 3, 2-3a.5-6 → «Os gentios recebem a mesma herança prometida.»  
Evangelho: Mt 2, 1-12 → «Viemos do Oriente adorar o Rei.» 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos 
dias do rei Herodes, quando chegaram a 
Jerusalém uns Magos vindos do Oriente. 
«Onde está – perguntaram eles – o rei dos 
judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua 
estrela no Oriente e viemos adorá-l’O». Ao 
ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou 
perturbado e, com ele, toda a cidade de 
Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos 
sacerdotes e escribas do povo e perguntou-
lhes onde devia nascer o Messias. Eles 
responderam: «Em Belém da Judeia, porque 

assim está escrito pelo Profeta: ‘Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo 
nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, 
que será o Pastor de Israel, meu povo’». Então Herodes mandou chamar 
secretamente os Magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que 
lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: «Ide 
informar-vos cuidadosamente acerca do Menino; e, quando O encontrardes, 
avisai-me, para que também eu vá adorá-l’O». Ouvido o rei, puseram-se a 
caminho. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente e 
parou sobre o lugar onde estava o Menino. Ao ver a estrela, sentiram grande 
alegria. Entraram na casa, viram o Menino com Maria, sua Mãe, e, prostrando-se 
diante d’Ele, adoraram-n’O. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe 
presentes: ouro, incenso e mirra. E, avisados em sonhos para não voltarem à 
presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho..  
Palavra da salvação  

Oração colecta: Senhor Deus omnipotente, que neste dia revelastes o vosso 
Filho Unigénito aos gentios guiados por uma estrela, a nós que já Vos 
conhecemos pela fé levai-nos a contemplar face a face a vossa glória. Por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do 
Espírito Santo. 

DESAFIO À FAMÍLIA: A reflexão semanal a propor pode ser a seguinte: 
contribuo para construir comunidades (familiar, paroquial…) imbuídas de um 
espírito fraterno de partilha e gratidão? Para aprofundamento da reflexão 
propõe-se a leitura do texto do Papa Francisco na Audiência Geral de 26 de 
junho de 2019. 

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2019/documents/papa-
francesco_20190626_udienza-generale.html 

 

COMUNIDADE…  
 

“Comunidade cristã significa comunhão em Jesus Cristo e por Jesus Cristo” 
(Dietrich Bonhoeffer). É Cristo que fundamenta todas as comunidades, e sem a 

Sua presença estas deixam de ser comunidades cristãs. Nesse sentido, as nossas 
comunidades devem ser lugares de partilha e de gratidão, pois são um dom de 
Deus dado a cada um de nós. Esta consciência começa a gerar-se nas famílias, 

primeiras comunidades às quais pertencemos, devendo, depois, alargar-se 
progressivamente a outras comunidades, nomeadamente à comunidade 

paroquial. 
 
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a quem a humanidade não procuraria se 

antes não Vos tivesse encontrado, fazei que tomemos consciência da 
nossa identidade missionária, sendo luz e esperança… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista: “O ensino da Igreja está sempre em desenvolvimento” 

Uma entrevista sobre o acolhimento da Amoris Laetitia    
na Igreja. Nela, o teólogo jesuíta James Keenan diz que     
na Igreja, "os piores conflitos têm a ver com o poder e    

não com a verdade" 
 

https://pontosj.pt/especial/o-ensino-da-igreja-esta-sempre-em-desenvolvimento/ 


