
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

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

             Contacto do Pároco: 965786655 
 

Eucaristias:  

Semana de 19 a 26 de Janeiro de 2020 

Dias da Semana Intenções 

Segunda, 20 
19h30 

São Sebastião 

 MISSA EM HONRA DE SÃO SEBASTIÃO – mc. Comissão de Festas 
 FILOMENA BENTO GOMES (aniv.º) 
 UMBELINA DA PURIFICAÇÃO NOVAIS (aniv.º de falec.) 
 MANUEL JOÃO DA SILVA GONÇALVES CASANOVA (30.ºdia de 

falec.) - mc. Família 

Quarta, 22 
19h30 

 INÊS FERREIRA GRÁCIO (aniv.º) 
 ISABEL CASANOVA FARIA 
 ORLANDO CAMPOS FERREIRA (aniv.º de falec.) 
 ERMELINDA GOMES CABREIRA – mc. Confr. Santíssimo 
 MARIA AUGUSTA DE AZEVEDO BRANDÃO E FAMILIARES 
 CARLOS ALBERTO ALVES NEIVA, AVÓS E FAMILIARES  
 BERNARDINO VIDEIRAS 
 FERNANDO RODRIGUES DO VALE (aniv.º de falec.) 
 MANUEL LOPES – mc. Família 

Sexta, 24 
19h30 

 MARIA ADELAIDE RODRIGUES AZEVEDO 
 MATIAS DOS SANTOS PEREIRA (aniv.º) – mc. Esposa e Filhos 
 JOSÉ LOPES VIEIRA (30.º dia de falec.) – mc. Família 
 MARIA ROSA FERREIRA SOARES – mc. Confr. da sra. do Rosário 
 ANTÓNIO DUQUE FERREIRA, ESPOSA E FILHOS 
 EMANUEL AZEVEDO LIMA 
 MARIA ALBINA MARTINS DA SILVA LOPES E MARIDO 

Sábado, 25 
19h30 

 ARLINDO FERREIRA DA FONTE (30.º dia falec.) – mc. Família 
 ERMELINDA GOMES CABREIRA – mc. Confr. das Almas 
 JOAQUIM RODRIGUES FERREIRA E ESPOSA 
 MANUEL JOÃO SILVA CASANOVA – mc. Prima Lina 
 JOSÉ VIEIRA E ERMELINDA CABREIRA – mc. LIAM 
 ALMERINDA GOMES FERREIRA, MARIDO E FILHO 
 TERESA LIMA VIEIRA E MARIDO 

Domingo, 26 
Domingo III Tempo 

Comum, A 

 PELO POVO 
 PAI E SOGROS DE CLOTILDE FERNANDES 
 LUCINDA BARBOSA DIAS (aniv.º) 

 
 
 
 

 
 
 

          CPM – PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO: Realizar-se-á de 28 de fevereiro a 
04 de abril, no Centro Paroquial da Matriz. Os encontros de preparação para o 
Sacramento do Matrimónio acontecem todas as sextas-feiras das 21h00 às 23h00. 
Inscrições no Cartório Paroquial. 
 
 
 
 

 

       Grupo de Oração Mensageiro da Paz: Celebrará o seu XXI aniversário no 
próximo Domingo, dia 26 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. 

          Formação Anual para os Conselhos Económicos: será na sexta-feira, dia 24 
de Janeiro, às 21 horas no Salão do Centro Pastoral de Caxinas. Todos os membros da 
Fábrica da Igreja devem estar presentes. 
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Liturgia da Palavra 
1ª Leitura: Is 49, 3.5-6 → «Farei de ti a luz das nações, para que sejas a minha salvação.»  

Salmo: 71(72) → «Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade.» 

2ª Leitura: 1 Cor l, 1-3 → «A graça e a paz de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco.»  

Evangelho: Jo 1, 29-34 → «Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.» 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

Naquele tempo, João Baptista viu Jesus, que 
vinha ao seu encontro, e exclamou: «Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo. É d’Ele que eu dizia: ‘Depois de mim 
vem um homem, que passou à minha frente, 
porque era antes de mim’. Eu não O conhecia, 
mas foi para Ele Se manifestar a Israel que eu 
vim baptizar na água». João deu mais este 

testemunho: «Eu vi o Espírito Santo descer do Céu como uma pomba e 
permanecer sobre Ele. Eu não O conhecia, mas quem me enviou a baptizar 
na água é que me disse: ‘Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e 
permanecer é que baptiza no Espírito Santo’. Ora, eu vi e dou testemunho de 
que Ele é o Filho de Deus».  
 

Palavra da salvação  

Oração colecta: Deus eterno e omnipotente, que governais o céu e a terra, 
escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo e concedei a paz aos 
nossos dias. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco 
na unidade do Espírito Santo. 

 

DESAFIO À FAMÍLIA: Na Eucaristia deste II Domingo, olhemos de uma forma 
especial o momento da fração do Pão – pão partido que significa a nossa união 
a Jesus e que é o mesmo Jesus que se dá a todos, para que nos tornemos um 
só corpo em Cristo, levando-nos a um anúncio e testemunho missionário da 
Eucaristia, isto é, que a celebração que vivemos nos leve a uma vida mais 
comprometida com Deus e para com os irmãos. Só podemos ser verdadeiros 
cristãos se na nossa vida houver coerência entre fé e vida.  

Durante esta semana, vamos dar graças a Deus pelo dom do nosso Batismo, 
pela nossa condição de seus filhos. Concretamente, cada pessoa procure 
saber a data do seu Batismo e permanecer fiel às promessas assumidas. 

O Próximo DOMINGO…  
 

“Com o Motu Proprio “Aperuit illis", o Santo Padre estabelece que “o III 
Domingo do Tempo Comum seja dedicado à celebração, reflexão e 
divulgação da Palavra de Deus”. 
 

Jesus abre as mentes para a compreensão das Escrituras 
Francisco explica que com essa decisão quis responder aos muitos pedidos dos fiéis 
para que na Igreja se celebrasse o Domingo da Palavra de Deus. A carta começa 
com a seguinte passagem do Evangelho de Lucas (Lc 24,45): “Encontrando-se os 
discípulos reunidos, Jesus aparece-lhes, parte o pão com eles e abre-lhes o 
entendimento à compreensão das Sagradas Escrituras. Revela àqueles homens, 
temerosos e desiludidos, o sentido do mistério pascal, ou seja, que Ele, segundo os 
desígnios eternos do Pai, devia sofrer a paixão e ressuscitar dos mortos para 
oferecer a conversão e o perdão dos pecados; e promete o Espírito Santo que lhes 
dará a força para serem testemunhas deste mistério de salvação.” 
 

Redescoberta da Palavra de Deus na Igreja 
O Papa recorda o Concílio Vaticano II que “deu um grande impulso à redescoberta 
da Palavra de Deus com a Constituição Dogmática Dei Verbum”, e Bento XVI que 
convocou o Sínodo, em 2008, sobre o tema “A Palavra de Deus na vida e na 
missão da Igreja” e escreveu a Exortação Apostólica Verbum Domini, que 
“constitui um ensinamento imprescindível para as nossas comunidades”. Nesse 
documento, observa, “aprofunda-se o caráter performativo da Palavra de Deus, 
sobretudo quando o seu caráter sacramental emerge na ação litúrgica”.” 

https://www.vaticannews.va/ 
 
 

  

                                                                Vida Paroquial 
          

            Começou a semana de Oração pela Unidade dos Cristãos que decorre 
de 18 a 25 de janeiro. Este ano, o tema é “Trataram-nos com invulgar 
humanidade”,  Rezemos pela unidade da Igreja. 

CARTÓRIO: quarta-feira e sexta-feira – 18h às 19h20m Telef – 252 696752 

E-mail – paroquiadebeiriz@arquidiocese-braga.pt Site: http://www.diocese-braga.pt/beiriz 


