
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

             Contacto do Pároco: 965786655 
 
 

Eucaristias:  

Semana de 13 a 19 de Janeiro de 2020 

Dias da Semana Intenções 

Quarta, 15 
19h30 

 JOAQUIM GOMES VIEIRA 
 JOAQUIM BARBOSA TORRES – mc. Esposa 
 ERMELINDA GOMES CABREIRA (30.º dia de falec.) – mc. Família 
 JOAQUIM CARLOS BARROSO E AVÓS 
 MARIA CÂNDIDA FERREIRA CASANOVA (aniv. falec.), MARIDO 

E FAMILIARES 
 JOSÉ DIAS MARTINS (aniv.º falec.) – mc. Irmã 
 MARIA ALICE DA TORRE MACEDO E MARIDO – mc. Filhos 
 ALBINO GONÇALVES MACEDO (30.º dia de falec.) – mc. Irmã 

Sexta, 17 
19h30 

 MARIA EUGÉNIA FIGUEIREDO CARVALHO 

Sábado, 18 
19h30 

 IRMÃOS FALECIDOS DA CONFRARIA DO SANTÍSSIMO 
 ISAURA CASTRO SÁ, MARIDO E IRMÃOS 
 CONSTANTINO GONÇALVES FONTES, ESPOSA E FILHO 
 ANTÓNIO LOPES LIMA, ESPOSA E FIlHAS 
 MARGARIDA MARIA RAMOS CASCÃO – mc. Confr. do Santíssimo 
 EM HONRA DA BEATA ALEXANDRINA E SÃO CRISTÓVÃO 
 MARIA GOMES FERREIRA E MARIDO (aniv.º de falec.) 
 JUDITE LAURA FERREIRA (aniv.º) e ESMERALDA CASANOVA E 

MARIDO 

Domingo, 19 
Domingo II Tempo 

Comum, A 
  

 PELO POVO 
 RICARDINA OLIVEIRA DOS SANTOS (aniv.º), mãe, FILHA E 

GENRO 
 UMBELINA DA PURIFICAÇÃO NOVAIS (aniv.º falec.) 
 EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E SÃO 

JOSÉ 
 JOSÉ MARIA DA SILVA RAMALHO 

 
 
 
 

 
 
 

           A Pastoral Familiar promove na próxima segunda-feira, dia 13, a 
Recitação do Rosário às 19 horas. 
 
 

 
 
 
 
 

 

       Grupo de Oração Mensageiro da Paz: Celebrará o seu XXI aniversário no 
próximo Domingo, dia 19 de Janeiro, pelas 14h30. Do programa consta Adoração ao 
Santíssimo Sacramento.  
Com alegria, convidam toda a comunidade Paroquial e amigos a celebrar com eles/elas 
essa data feliz, na Igreja Paroquial. 

 
        FESTAS DA CATEQUESE:     (Principais) 
                              11 de junho - Festa da Primeira Comunhão (5.ª Feira) 
                               7  de junho - Crisma nas Caxinas do 10º Ano (16h) 
                                 21 de junho - Festa da Profissão de Fé 

          Formação Anual para os Conselhos Económicos: será na sexta-feira, dia 24 
de Janeiro, às 21 horas no Salão do Centro Pastoral de Caxinas. 

 
 
 

Folha Pa roquial ( de  Beiriz) 
        SEMEAR ESPERANÇA 

 Domingo do Batismo do Senhor | Ano A | nº 195 | 12/01/2020 

“Somos filhos no Filho” 

11h



Liturgia da Palavra 
1ª Leitura: Is 42, 1-4.6-7→ «Eis o meu servo, enlevo da minha alma….»  
Salmo: 28 (29) → «O Senhor abençoará o seu povo na paz.» 
2ª Leitura: Actos 10, 34-38→ «Deus ungiu-O com o Espírito Santo...»  
Evangelho: Mt 3, 13-17→ «… Jesus viu o Espírito de Deus descer sobre Si…» 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

Naquele tempo, Jesus chegou da Galileia e veio ter com João 
Baptista ao Jordão, para ser baptizado por ele. Mas João 
opunha-se, dizendo: «Eu é que preciso de ser baptizado por Ti 
e Tu vens ter comigo?». Jesus respondeu-lhe: «Deixa por agora; 
convém que assim cumpramos toda a justiça». João deixou 
então que Ele Se aproximasse. Logo que Jesus foi baptizado, 
saiu da água. Então, abriram-se os céus e Jesus viu o Espírito de 
Deus descer como uma pomba e pousar sobre Ele. E uma voz 

vinda do céu dizia: «Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha 
complacência.»  
 
Palavra da salvação  

Oração colecta: Deus eterno e omnipotente, que proclamastes solenemente 
a Cristo como vosso amado Filho quando era baptizado nas águas do rio 
Jordão e o Espírito Santo descia sobre Ele, concedei aos vossos filhos 
adoptivos, renascidos pela água e pelo Espírito Santo, a graça de 
permanecerem sempre no vosso amor. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 

DESAFIO À FAMÍLIA: Senhor, Pai santo, Deus eterno e omnipotente, é 
verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-Vos graças, sempre e em 
toda a parte: Nas águas do rio Jordão, realizastes prodígios admiráveis, para 
manifestar o mistério do novo Baptismo: do Céu fizestes ouvir uma voz, para 
que o mundo acreditasse que o vosso Verbo estava no meio dos homens; pelo 
Espírito Santo, que desceu em figura de pomba, consagrastes Cristo vosso 
Servo com o óleo da alegria, para que os homens O reconhecessem como o 
Messias enviado a anunciar a boa nova aos pobres.   

Reassumindo que somos filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, o Filho 
Unigénito do Pai, vamos iniciar e terminar cada dia desta semana com o sinal 

da cruz e com a oração do Pai Nosso. 

PADRINHOS…  
 

Um pouco de história: 
A instituição dos padrinhos surgiu na Igreja ao impor-se o costume de baptizar as 
crianças. Era necessário alguém, distinto dos Pais, que representasse a família 
humana e a comunidade cristã, que se responsabilizasse pelo crescimento da fé 
da criança baptizada. Quando a Igreja baptiza adultos, o padrinho é o «garante», 
isto é, aquele que «afiança» junto da comunidade o candidato ao baptismo. O 
padrinho garante que ele está preparado para receber tal dom. E representa a 
comunidade que o acolhe na celebração do sacramento. 

 
Critérios de escolha dos padrinhos: 
Os pais hão-de tomar a sério a escolha de bons padrinhos para seus filhos, a fim 
de que os padrinhos não se tornem numa mera «figura de adorno». Para esta 
escolha, os pais não devem guiar-se apenas por razões de parentesco, de amizade 
e muito menos de prestígio social, mas sim pelo desejo sincero confiar aos filhos 
padrinhos que sejam capazes de influenciar eficaz e positivamente na educação 
cristã. 

 
Requisitos para ser padrinho: 
1. Ter dezasseis anos de idade. 
2. Ter capacidade para cumprir a missão própria dos padrinhos, assim como a 
intenção de a levar a cabo. 
3. Ser católico praticante e ter recebido os sacramentos da iniciação cristã: 
baptismo, confirmação (ou crisma) e Eucaristia. 
4. Os casados apenas civilmente e os que, separados, vivem em segundo 
matrimónio, (ou em «união livre») não podem ser padrinhos... 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

FILME: DOIS PAPAS 

Lançado no Festival de Toronto, Dois Papas eleva à 
sétima arte a obra de Anthony McCarten. Trata-se da 
peça de teatro homónima (2019) cujo enredo consiste 
num encontro entre Bento XVI e o então Cardeal 
Bergoglio, pouco tempo antes do conclave que veio a 
eleger o atual Sumo Pontífice. 

 


