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...Trento como sendo 7 (sete),

nós não podemos escolher este e
aquele e refutar os outros, quase
como quem vai a um Supermercado
e escolhe este e aquele produto,
deita para o cesto e, no fim, vai pagar
aqueles que comprou.

Ainda há muita gente a pensar
assim: comprar aquilo que se con-
some. Até na Igreja. Quando en-
trou o dinheiro nos sacramen-
tos, estes perderam parte da sua
validade. Por isso, encontramos
muitas pessoas que não querem
nada com a Igreja no tocante a
prática religiosa e situação familiar
mas, são exímios em querer pagar
os direitos paroquiais para "terem
direito" àquilo que pedem à Igreja,
sobretudo em batizados e funerais.

Visto desta forma, vem a talho de
foice recordar e até escrever um
episódio por mim vivido hà pouco
tempo, quando, chamando a aten-
ção a alguém que andava a passear
o seu cãozinho em locais próximos
da Igreja, com o inconveniente dos
dejetos daí resultantes e nem sem-
pre apanhados pelo donos dos
animais, esse alguém me responde:
Senhor padre, mas os cãezinhos
não são filhos de Deus como nós?

Voltei-lhe as costas sorrindo, pois
a resposta exigiria uma longa cate-
quese que não quis trazer para
aquele lugar.

Concluindo: é o Batismo (sacra-

Sempre defendi que o Batismo das
crianças assenta na fé dos pais e
em tudo aquilo que a rodeia ou faz
parte do património espiritual dos
mesmos.

Contrapunham--me alguns (não
todos) os colegas que afinal não era
assim, argumentando que o batismo
é um direito que assiste a todos
aqueles que o requerem.

Mas...quem é que o requere? São
os pais. Com que finalidade? Quase
sempre para fins sociais, não por
convicção: para poderem fazer a
festa, para tirar umas fotografias,
para juntarem a família e amigos,
para dizer à sociedade (incluindo a
Igreja) que afinal....tanto faz, isto é
tudo igual, quer haja quer não fé e
prática cristã, seja qual fôr a situação
familiar dos progenitores etc, etc.

Visto dessa forma, o batismo é tido
então como um direito e não como
um dom. Eu vejo-o como um DOM
sagrado, através do qual nos torna-

mos filhos de Deus, irmãos uns
dos outros (dos batizados) e
podemos chamar a Deus
nosso Pai...

Sabendo que o Batismo de
Jesus foi recebido não por
necessidade (Ele era a própria
santidade), sabendo também
que era um Rito exigido por
João Batista a todos aqueles
que se manifestavam arrepen-
didos ("arrependei-vos e fazei
penitência") e queriam fazer
parte dos eleitos de Deus,
lavando a sua alma (cerimónia
evocativa no mergulho no rio
Jordão, em que entrava numa
margem maculados e surgiam
na outra já limpos de toda a
impureza), o nosso Batismo
difere do de João (aliás rece-
bido por Cristo) porque é um
Sacramento. E nos sacra-
mentos, definidos pelo Con-
cílio de.. (continua na página 4)

mento) que nos torna Filhos de
Deus, através do qual podemos
chamar a Deus nosso Pai. Esta-
remos e tratar (viver) bem o nosso
batismo? E quando chegar a hora
(e não virá longe) de as pessoas
quererem fazer batizados dos
seus animaizinhos, pois que
funerais já vão acontecendo?
Temos a nossa Cédula de vida
Cristã em dia e solenizamos as
datas lá exaradas?
Sejamos Filhos dum Pai que nos

ama e quer fazer festa connosco,
vivendo TODOS os sacramentos
e não apenas alguns, de acordo
com a nossa vontade e a menta-
lidade que se instalou na socieda-
de, que temos de combater.
De facto, os batizados adiam-se

sine die, os casamentos têm vin-
do a ser desvalorizados, sob pena
de se vir a perder o sentido do
"Sagrado", acomodando-se a
uma lei que, civilmente, lhes dá os
mesmos direitos de casados
(refiro-me às uniões de facto) e,
mesmo como contrato (pois que
o casamento é um contrato entre
duas partes, uma masculina e
outra feminina), tem-se assistido
a um "acomodar" natural que até
os pais aceitam como fruto do
"novo normal" a que se juntaram
motivos de ordem pandémica..
Punhamos a nossa consciência

moral em dia e mostremos na
prática aquilo que fomos no
passado e queremos voltar a ser
no futuro     P. Armindo P. Abreu



Intenções de Missas
3.ª feira -11: às 18h00 (Rateira):

- Aniv. José Gonçalves Lopes  m.c.
nora Ana
- Pelas Almas  m.c. Confraria  Almas
5.ª F - 15: às 18h00
- Por Manuel Silva Vale,e familiares )a
cargo da Céu)
- Aniv. Maria Adelina Lima Gonçalves
m.c. filho Carlos
Sábado - 15: 18h15:
- Por Manuel Silva Vale e familiares
ao C/ Céu Afonso (terminadas)
- Álvaro Moreira Dias  m.c. filho Albino
(terminadas)
Domingo - 16: Às 8h45:
- Poe Aurora Martins Rodrigues  m.c.
viúvo (terminadas por 2021) -Pelo Povo
e Aniv. Ernesto Neves  m.nora Lurdes

 Servir altar 16 de janeiro
Dia 16: às 10h00: Lília, Berto e Elisa.
Salmistas: Fernanda e Fernando.

 Ano Novo, subidas novas e outros...
1. O luto parental foi aumentado

de cinco para vinte dias, passando
Portugal a ter agora três regimes.Há
quem veja consequências favoráveis
na lei, nomeadamente na falta de
modificação relacionada com o luto
dos filhos em relação aos pais.

2. A Direção-Geral da Saúde
anunciou esta terça-feira que o período
de isolamento de pessoas infetadas
assintomáticas e contactos de alto
risco passa de 10 para 7 dias.

Em comunicado, a DGS explica que
a decisão “está alinhada com orienta-
ções de outros países e resulta de uma
reflexão técnica e ponderada”, tendo em
conta “o período de incubação da vari-
ante agora predominante, a Ómicron”.

Paróquia de Curvos

     Intenções de Missas
4.ª F - 12: às 18h00 (Capela):
- Pelas Almas m.c. Confraria e Idalina
Faria de Matos
- Por Fernando Ferreira Santos  m.c.
viúva (terminou por 2021)
- Por Júlia Maria Martins  m.c. irmã
Alice Afonso (terninou 2021
6.ª F - 14: 19h45 (final da Catequese):
- Aniv. Angelina Martins Vilas Boas
m.c. José Pedras Vilas Boas
- Por António Poças dos Santos e
esposa  m.c. nora Fernada
- Por Júlia Matos, filho Miguel e
familiares  m.c. M. Paz (terminou 2021)
Sábado - 15: às 17h00:
- Pelos irmãos (Arménio, José Albino,
Maria do Céu, Belmira e Albina)  m.c.
Fernanda L. Capitão
- Por Maria Madalena Lima Faria  m.c.
filha Flora
- Por Maria S. Pires  m.c. Amélia Costa
Domingo: 16: às 9h00: Adoração
Às 10h00: Eucaristia por:
- Ao Santíssimo (cantada)  m.c.
Confraria
- Aniv. Manuel Martins Neto  m.c.
Armanda
- Por João Sousa Cepa  m.c. irmã
Deolinda

Servir altar 15/16 janeiro
Dia 15 às 10h00: Diana Almeida, Rui
Paulo S. Faria e Ana Alves; Dia 16:
Sónia Nogueira, Armindo Fernando e
Maria Afonso Salmistas: Armindo e
Laura;  Organista: Gracinda

A ser verdade é de aplaudir
Câmara de Esposende avan-
ça com processo de desagre-
gação das freguesias.

A Câmara Municipal de Esposende
vai dar início ao processo de desagre-
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Paróquia de Palmeira
gação de freguesias, numa reunião, na
próxima sexta-feira, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho.

Numa nota à imprensa, a autarquia
adianta que para esse encontro de
trabalho foram convocados, pelo
presidente Benjamim Pereira, os
elementos do executivo municipal,
mesa da Assembleia Municipal e
representantes das 11 freguesias
concelhias agregadas, nomeadamente
Apúlia, Fão, Fonte Boa, Rio Tinto, Es-
posende, Marinhas, Gandra, Palmeira
de Faro, Curvos, Belinho e Mar.

«Neste encontro, para além do ponto
da situação atual relativamente a esta
matéria, pretende-se definir a calen-
darização das ações a tomar nos
termos da mesma e dentro dos prazos
definidos da lei», refere a nota.

As freguesias agregadas em 2013
podem desagregar-se nas mesmas
condições em que foram agre-
gadas, de acordo com a lei que
prevê a reorganização do mapa
administrativo, aprovada no dia 21
de dezembro de 2021.

Recorde-se que, das 15 freguesias
do concelho de Esposende, só Antas,
Forjães, Vila Chã e Gemeses, se
mantiveram autónomas.

Citado na nota, o presidente da
Câmara Municipal de Esposende
lembra que «tanto a Câmara Municipal
como a Assembleia Municipal sempre
estiveram contra o processo de
agregação de freguesias, por não
verem vantagens nesta reforma
administrativa».

A reunião de sexta-feira (dia 7) está
agendada para as 17h00-
                         DM (04-01-2022).

3. Escola começa a 10 de Janeiro
O Secretário de Estado da Saúde, Dr.

Lacerda Sales, anunciou que, embora
sujeito à reunião do Conselho de
Ministros de dia 5, o início da escola
para o 2.º trimestre mantém-se para o
dia 10 de Janeiro. Por isso a Catequese
começará no dia 14 (6:ª feira) para os
grupos que a têm nesse dia, e no dia
seguinte para os restantes

4. Ordenado mínimo sobe para 705
euros, indo atingir várias empre-sas, até
protocoladas com o governo, o que virá
a tornar mais difícil as condições
financeiras das mesmas , se não houver
contrapartidas derivadas de atualização
dos protocolos

5. Sobem também de preço os
gastos do dia a dia: eletricidade
(0,2%), água, alimentação, transpor-tes
(0,57%, exceto os passes sociais) e
telecomunicações (a Meo sobre 0.50
euros, estando as outras operadoras à
espera da reação dos portugueses

6. As rendas não subiram em 2021,
mas vão aumentar em 2022, por causa
da inflação

7. Depois de duas subidas este
ano, os preços da eletricidade no
mercado regulado vão aumentar 0,2%
a partir de janeiro.

8. Gás de botija a preços recorde
Não é só a energia elétrica que está

mais cara. Os preços do gás de botija
têm estado a subir em flecha e atingiram
recordes no final de 2021. Os portu-
gueses que usam gás engarrafado para
cozinhar ou aquecer a casa podem
esperar um encargo maior em 2022,
numa altura em que a botija de butano
de 13 quilos custa em torno de 29,17
euros, e a de 54 quilos 120 euros.

9. Fatura das telecomunicações
também vai pesar mais.


