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ANO A
TERCEIRO
DOMINGO

Isaías 8, 23b – 9, 3 
Salmo 26

1Coríntios 1, 10-13.17
Mateus 4, 12-23

PERGUNTA 
DA SEMANA

Como é que te 
situas na vida 
comunitária?

João Batista está preso: a sua missão 
chegou ao fim. Começa a missão de 
Jesus, que, no Batismo, foi investido 
pelo Pai e pelo Espírito Santo. Agora, 
vai realizar o que já fora anunciado na 
noite de Natal: «O povo que andava 
nas trevas viu uma grande luz». Para 
isso, chama Pedro, André, Tiago e 
João: «Vinde e segui-me». E porque a 
vocação é para a missão, com eles 
«começou a percorrer toda a Galileia, 
ensinando, proclamando o Evangelho 
do reino e curando todas as doenças». 
O cristão acolhe a mesma missão. 
Através da maneira de viver, a Palavra 
de Deus há de ser reconhecida como 
«luz e salvação». Por isso, Paulo exorta 
a permanecer unidos no pensar e 
agir: «não haja divisões entre vós»! O 
contrário é um contratestemunho da 
Palavra de Deus.

 
Este é o tempo da nossa missão, 
o chamamento para anunciar o 
Evangelho. O Papa estabeleceu 
que este domingo «seja dedicado à 
celebração, reflexão e divulgação da 
Palavra de Deus». Ela «une os crentes e 
faz deles um só povo», faz passar «da 
dispersão e divisão à unidade». Essa é 
a sua ‘doçura’. Não podemos, porém, 
ignorar a ‘amargura’ ao «verificar 
como se torna difícil para nós termos 
de a viver com coerência [...]. 
Por isso, é necessário que nunca nos 
abeiremos da Palavra de Deus por 
mero hábito, mas nos alimentemos 
dela para descobrir e viver em 
profundidade a nossa relação com 
Deus e com os irmãos». As divisões 
emergem quando a vida não está 
apoiada na Palavra de Deus!

“Não haja divisões 
entre vós”

Acompanha a série
 ‘A arte de evitar pessoas’ 
em laboratoriodafe.pt

Anestesiados 
pela indiferença
Há uma forma subreptícia de divisão 
que nem sempre temos presente 
no exame de consciência: eu não 
me meto com ninguém; cada um 
cuide da sua vida; não faço mal 
a ninguém; por mim está sempre 
bem… Sem darmos conta, são uma 
forma de promover ‘a arte de evitar 
pessoas’, são afirmações que, pela 
indiferença, espelham a divisão, em 
nada promovem o acolhimento e a 
comunhão no seio da comunidade.



— PLANO PASTORAL 2017>2020 — SEMENTES DE ESPERANÇA — 2019+20 — LEVANTAR-SE E SEMEAR ESPERANÇA — 

TOME NOTA  

27 de janeiro a 2 de Fevereiro
 
 

31 SEXTA  
  21h15 – Encontro Arciprestal dos Conselhos Económicos  
 

01 SÁBADO  
14h30 – 19h – XV Jornada da Família  
18h00 – Eucaristia Vespertina, Matriz Nova 

 

02 DOMINGO – IV DOMINGO TEMPO COMUM ANO A  
  – APRESENTAÇÃO DO SENHOR (Senhora das Candeias) 

8h30 – Eucaristia, Matriz Antiga  
10h30/12h00 - Eucaristia, Matriz Nova  
19h15 – Eucaristia, com Bênção das velas 

 
CONCERTO ORQUESTRA SINFÓNICA DO AVE: este Domingo, 
dia 26, às 16h, na Matriz Antiga, promovido pela Associação 
Ribeirão Musical/Orquestra Sinfónica do Ave. A entrada é 
livre. Participemos.  

 

SOLENIDADE DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR E FESTA DA 
SENHORA DAS CANDEIAS: dia 2, domingo, celebra-se a 
Solenidade da Apresentação do Senhor e Festa de N.ª Sr.ª das 
Candeias. Ambas estão intimamente ligadas, pois quando 
Maria e José vão ao Templo e apresentam Jesus, Ele é 
apelidado por Simeão por “Luz das nações”. Maria é aquela 
que transporta Jesus Cristo, Luz das Nações. Na celebração 
das 19h15 faremos a bênção das velas. Haverá velas para 
todos os que o desejarem, para as quais pedimos apenas 
que deixem um donativo correspondente. 
 

DIA DOS CONSAGRADOS: dia 2, celebramos também o dia dos 
Consagrados. Rezemos pelos consagrados e consagradas da 
nossa comunidade paroquial, sobretudo pelas Irmãs da 
Congregação das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de 
Fátima, que na nossa comunidade, são um luzeiro da 
espiritualidade dos pastorinhos de Fátima. 
 

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA: dia 6, quinta-feira, das 9h30 às 12h, 
na Matriz Antiga. 
 

FESTA DAS CINCO CHAGAS DO SENHOR: dia 7, celebra-se a 
Festa das Santas Chagas. A Confraria convida todos os que 
costumam colaborar com ela, nomeadamente nas procissões 
da semana Santa e outras atividades, a participar na 
celebração das 19h15, na Matriz Nova. 
 

MATRIZ ANTIGA - OFERTÓRIO: no fim de semana, dia 8 e 9, o 
ofertório reverte a favor da Matriz Antiga. A todos muito 
obrigado pela generosidade e partilha. 
 

EUCARISTIA COM A CATEQUESE: dia 8, às 18h, a Eucaristia 
contará com a presença da catequese. Contamos com todas 
as crianças, adolescentes, seus pais e catequistas. 
 

CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL: dia 11 de fevereiro, às 
21h30, no Centro Pastoral, realiza-se a segunda reunião 
ordinária do Conselho Pastoral Paroquial do corrente ano. 
Pedimos aos conselheiros que, junto dos membros dos vários 

movimentos e grupos paroquiais, preparem a sua 
participação no CPP. 
 

AGRADECIMENTO: estamos gratos a todos os que se 
mobilizaram e constituíram o Grupo do Cantar dos Reis e 
Janeiras “Eu sou matriz”. Foi uma rica experiência de paróquia 
e de comunhão em prol de um objetivo comum. Obrigado 
pela generosidade e solicitude. Obrigado também a todos os 
que nos abriram as portas da sua casa e tão bem nos 
receberam e acolherem. Obrigado pelo vosso contributo e 
pela vossa delicadeza. Parabéns a todos. ONDE TODOS 
AJUDAM NADA CUSTA. 
 

CONFERÊNCIA VICENTINA – DIA MUNDIAL DO DOENTE: no dia 
11 de Fevereiro celebra-se o Dia Mundial do Doente. A 
Conferência Vicentina associa-se a este dia visitando doentes 
da comunidade. E assim, também, se tece a comunidade 
estando com os mais frágeis da comunidade. Obrigado pelo 
testemunho de fé e de fraternidade. 
 

PEDIR O BAPTISMO: são os pais quem pedem o sacramento 
do Baptismo à Igreja para os seus filhos. No primeiro diálogo 
com eles, estabelece-se o dia e a hora do Baptismo. 
Preferencialmente são celebrados ao sábado (Matriz Antiga) 
ou ao domingo (Matriz Nova), numa única celebração. Ou 
seja, o primeiro a marcar determina a hora dos que a seguir 
desejaram o batismo no mesmo dia. Para melhor se celebrar 
e compreender a profundidade da missão que os bebés, os 
pais e padrinhos iniciam, promove-se um encontro de 
formação, na última sexta-feira do mês para pais e 
padrinhos. Embora não seja proibida a celebração do 
Baptismo no tempo da Quaresma, apelamos a que não haja 
celebração durante este período. Uma vez que toda a 
Quaresma é um tempo de preparação para a celebração do 
baptismo, apontamos o dia da Vigília Pascal como o dia por 
excelência da celebração do Baptismo.  
 

ORATÓRIO DA SAGRADA FAMÍLIA: os oratórios da Sagrada 
Família são uma tradição da Igreja, junto das famílias, para 
que se assemelhem mais à Família de Nazaré. Quem desejar 
receber a Sagrada Família, dirija-se à Creche Mãe e fale com 
a Irmã Justa, ao cartório ou à sacristia.  
 

RECIBOS: todos os que solicitaram recibos referentes a 
ofertas paroquiais do ano 2019 devem passar pelo Cartório 
paroquial no horário de atendimento para os levantar.  

XV JORNADA DA FAMÍLIA: a família é uma preocupação pastoral  da Igreja. Por isso, temos investido nas jornadas da família, procurando trazer à comunidade temas e pessoas que nos ajudem a pensar como podemos agir pastoralmente junto das famílias. Este ano a jornada será no dia 1 de fevereiro. Terá como tema: “QUEM MANDA AQUI!?” Educar para os afetos”. Para nos ajudar a refletir sobre o tema, contamos com o P.e Miguel Almeida, Sj, assistente do departamento da pastoral familiar arquidiocesana, e com o casal Bruno e Paula Almeida. 
Marque já este dia para participar.  


