
 

ANO:  XLVI                       N.º 2355             Semana: 09-01-2022 a 16-01-2022         

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO  

SEGUNDO SÃO LUCAS  
 

Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações 

se João não seria o Messias. João tomou a palavra e disse-lhes: «Eu baptizo-vos com 

água, mas vai chegar quem é mais forte do que eu, do qual não sou digno de                    

desatar as correias das sandálias. Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com                   

o fogo». Quando todo o povo recebeu o baptismo, Jesus também foi baptizado;                     

e, enquanto orava, o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre Ele em forma                    

corporal, como uma pomba. E do céu fez-se ouvir uma voz: «Tu és o meu Filho                      

muito amado: em Ti pus toda a minha complacência».  

«ENQUANTO ORAVA, O CÉU ABRIU-SE» 

 

SOLENIDADE DO BATISMO DO SENHOR 
ANO C 

A liturgia deste domingo tem como cenário de fundo o projeto salvador 

de Deus. No Batismo de Jesus nas margens do Jordão,                            

revela-se o Filho amado de Deus, que veio ao mundo enviado pelo Pai, 

com a missão de salvar e libertar os homens. Cumprindo o projeto do 

Pai, Jesus fez-Se um de nós, partilhou a nossa fragilidade e humanidade, 

libertou-nos do egoísmo e do pecado, empenhou-Se em promover-nos 

para que pudéssemos chegar à vida plena. 
 

A primeira leitura anuncia um misterioso “Servo”, escolhido por Deus e 

enviado aos homens para instaurar um mundo de justiça e de paz sem 

fim… Animado pelo Espírito de Deus, Ele concretizará essa missão com 

humildade e simplicidade, sem recorrer ao poder, à imposição, à 

prepotência, pois esses esquemas não são os de Deus. 
 

A segunda leitura reafirma que Jesus é o Filho amado que o Pai enviou 

ao mundo para concretizar um projeto de salvação; por isso, Ele “passou pelo mundo fazendo o bem” e libertando todos os que eram 

oprimidos. É este o testemunho que os discípulos devem dar, para que a salvação que Deus oferece chegue a todos os povos da terra. 
 

No Evangelho, aparece-nos a concretização da promessa profética veiculada pela primeira leitura: Jesus é o Filho/”Servo” enviado pelo 

Pai, sobre quem repousa o Espírito, e cuja missão é realizar a libertação dos homens. Obedecendo ao Pai, Ele tornou-se pessoa, 

identificou-Se com as fragilidades dos homens, caminhou ao lado deles, a fim de os promover e de os levar à reconciliação com Deus, à 

vida em plenitude.                                                                                                                                                                                                                             Adaptado de https://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=3653 

I Leitura: Is 42,1-4.6-7  

Salmo: Salmo 28 (29)  

II Leitura: Actos 10, 34-38  

Evangelho: Lc 3,15-16.21-22  

AGENDA 

 
 
 
 
 
 
 

 

09.01.2022 
BATISMO DO SENHOR 

 
10.01.2022 

Reunião do Conselho Económico 
 

11.01.2022 

Atendimento 
 

13.01.2022 

Atendimento 
 

15.01.2022 

Atendimento 

https://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=3653


 

VIDA PAROQUIAL  

I DOMINGO DO TEMPO COMUM 
09 de janeiro 

 

BATISMO DO SENHOR 

08h30 
10h00 
17h20 
18h00 

Em Góios, Missa da Capelania. 
Missa pelos paroquianos. 
Terço. 
Missa por Abel Gonçalves Calheiros, m.c. filha                            
Rosilda; 
Augusto Lopes Miranda, m.c. sobrinhas Ana e Céu. 

Segunda - feira  

10 de janeiro 
S. Gonçalo de Amarante 

17h00 
17h30 
 
21h00 

Terço. 
Missa pelas almas; 
Albino Peres Filipe e mulher, m.c. filha Ercília. 
Reunião do Conselho Económico. 

Terça - feira 

11 de janeiro 

17h00 
17h30 
 
 
 
18h30 

Terço e início da novena de S. Sebastião. 
Missa de ação de graças; 
Manuel Nogueira de Miranda (7º dia), m.c. cunhada Ma-
ria Alice Santos e filhos, 
Palmira Gonçalves Abreu, m.c. filha Ana Maria. 
Atendimento. 

Quarta - feira  

12 de janeiro 

17h00 
17h30 

Terço e novena de S. Sebastião. 
Missa. 

Quinta - feira 

13 de janeiro 

16h30 
17h00 
17h30 
 
 
16h30 

Exposição e adoração do Santíssimo Sacramento. 
Terço e novena de S. Sebastião. 
Missa em honra de N. Sra de Fátima pelos emigrantes e 
doentes; 
Manuel Patrão Sapateiro, m.c. irmã Virgínia. 
Atendimento. 

Sexta - feira 

14 de janeiro 

17h00 
17h30 

Terço e novena de S. Sebastião. 
Missa por Jorge Daniel Miranda Macau, m.c. viúva e               
filhos. 

Sábado 

15 de janeiro 

10h00 
15h00 
17h20 
18h00 
 

Atendimento. 
Atendimento. 
Terço e novena de S. Sebastião. 
Missa vespertina por Joaquim Domingues Couto (30.º 
dia), m.c. Confraria do Santíssimo; 
Salvador Peixoto, m.c. filha Lurdes; 
Rosa da Silva Cavalheiro, m.c. filho Jeremias; 
Jorge Daniel Miranda Macau, m.c. irmã Ercília. 

 

II DOMINGO DO  
TEMPO COMUM 

16 de janeiro 

08h30 
 
10h00 
 
17h20 
18h00 

Em Góios, Missa da Capelania; 
Aurora Martins Capitão, m.c. filha Rosa 
Missa pelos paroquianos; 
Conferência Vicentina. 
Terço e novena de S. Sebastião. 
Missa. 

MISSAS PELOS IRMÃOS FALECIDOS  
DA CONFRARIA DAS ALMAS 

 

SEMANA DE 09/01/2022 A 16/01/2022 
 

Domingo 09/01 08:30 horas em Góios: Maria Celeste Laranjeira                  

Vassalo, António Fernandes Ribeiro e Helena da Costa Vila Verde. 

Domingo 09/01 10:00 horas: Valentina de Jesus Martins do Pilar e               

Eva Moreira. 

Domingo 09/01 18:00 horas: Joaquim Domingues Couto e                    

Joaquina Ferreira da Silva. 

Sábado 15/01 18:00 horas: Querubim Gonçalves Losa Carneiro e                      

Manuel Losa Gonçalves Carneiro. 

Domingo 16/01 08:30 horas em Góios: Maria Celeste Laranjeira                     

Vassalo e António Fernandes Ribeiro. 

Domingo 16/01 10:00 horas: Valentina de Jesus Martins do Pilar e              

Eva Moreira. 

Domingo 16/01 18:00 horas: Adão António Fernandes Ribeiro e                        

Lucinda Goncalves Patrão. 

SALDO inicial -5 666,22 €

Entradas na semana: 02.01.2022 a 09.01.2022 130,00 €

Total contributos 310,00 €

Saldo 2021 -5 356,22 €

CAMPANHA OBRAS NA CAPELA DE SÃO ROQUE

SALDO DE 2021 510,09 €

Entradas na semana:  02 .01.2022 a 09.01.2022 95,00 €

Saídas na semana:      02.01.2022 a 09.01.2022 0,00 €

Total entradas 2022 520,00 €

Total saídas 2022 427,88 €

Saldo 2022 602,21 €

BOLETIM

S. SEBASTIÃO 
 

Da capela de S. Sebastião foram recolhidas esmolas no                      

valor de 145.00€, durante o ano de 2021. 

MISSAS 
Das ofertas das Alminhas de Góios foram mandadas celebrar 
34 missas. 

SALDO inicial -3 667,08 €

Entradas na semana: 02.01.2022 a 09.01.2022 570,00 €

Total contributos 570,00 €

Saldo 2021 -3 097,08 €

CAMPANHA OBRAS NA CAPELA DE SÃO BENTO



 

DIREITOS PAROQUIAIS 

FAÇA O SEU DONATIVO 
 DIREITOS PAROQUIAIS  

IBAN PT50 0045 1501 40228881721 09  

AGRADECIMENTO 

A Paróquia agradece o donativo da família da irmã                     
Joaquina Ferreira da Silva, recentemente falecida, sendo                       
50.00€ para as Obras Paroquiais, 25.00€ para Conferência 
Vicentina e 25.00€ para o Boletim. 

MOVIMENTO PAROQUIAL EM 2021 

Na nossa paróquia, ao longo do ano de 2021, registou-se o 
seguinte movimento paroquial: 
37 Batismos (Meninos 16; Meninas 21) 
16 Casamentos 
56 Óbitos (Homens 31; Mulheres 25) 

ZELADORAS DOS COROS  
DA VISITA DOMICILIÁRIA 

 

Domingo, dia 9, pelas 16h00, no salão paroquial, realiza-se 
uma reunião aberta a todas as zeladoras dos coros da visita 
domiciliária da Sagrada Família e do Imaculado Coração de 
Maria. 
Pretende-se dar orientações e acertar procedimentos por 
forma a manter viva esta devoção mariana na nossa                 
paróquia. 

MOVIMENTO DA MENSAGEM DE FÁTIMA 

 

É com alegria que vos desejamos um ano novo cheio de 

muita paz, alegria e que a virgem de Fátima esteja sempre 

presente no vosso coração. Nesse sentido informamos                 

que está em cobrança a cota anual do movimento da                

mensagem de Fátima. Um abraço em Cristo e Nossa                        

Senhora.  

MARCAÇÃO DE CASAMENTOS  

 
 

No início de mais um ano civil convém recordar algumas                 

orientações no que se refere à marcação de casamentos. 

 

Dada a sua pertinência, transcrevemos do boletim da                  

Unidade Pastoral de Esposende Sul, as recomendações: 
 

“1. Devem ser os noivos (e não os pais ou avós ou outros) a 

vir à Igreja tratar do seu casamento.  

2. A data do casamento apenas poderá ser fixada (dia e               

hora) após conversa com o Pároco.  

3. Para a organização do Processo de Casamento Católico 

(sendo paroquianos) deverão os noivos dirigir-se ao Cartório 

Paroquial, nos seus horários ou a combinar entre nubentes e 

pároco.  

4. Os nubentes podem ter, como testemunhas de                   

casamento, duas (2) pessoas idóneas e maiores, que                   

assinam no Duplicado a enviar ao Registo Civil, bem como 

no Livro de Assentos da Igreja.  

5. Os Nubentes devem ler e respeitar as Orientações                        

pastorais para o Matrimónio aprovadas em março de 2007, 

e que continuam em vigor.  

6. O pároco não leva qualquer tipo de remuneração na                     

celebração dos sacramentos, contudo, os nubentes devem 

procurar saber se as suas famílias têm as contas com a                   

paróquia em dia (Direitos Paroquiais e outras                               

comparticipações anuais, se existirem) . Informa-se ainda 

que continuam abertas as inscrições para o CPM, que                   

decorrerá aos Sábados, entre janeiro e fevereiro de 2022, no 

Centro Paroquial de Antas (S. Paio).” 
https://paroquiadesposende.files.wordpress.com/2022/01/upecs-311.pdf 

FESTA DO BATISMO DO SENHOR  
 

Somos chamados a viver o nosso Batismo todos os dias,         
como realidade atual na nossa existência. Se seguimos Jesus 
e permanecemos na Igreja, mesmo com os nossos limites, 
com as nossa fragilidades e os nossos pecados, é                        
precisamente graças ao Sacramento no qual nos tornámos 
novas criaturas e fomos revestidos de Cristo. (Papa                     
Francisco, Audiência, 8 de janeiro de 2014)  
Para o Batismo de crianças, é necessário que os pais deem 
consentimento e se comprometam a dar-lhe uma educação 
cristã católica. O Batismo para adultos ou para crianças com 
mais de sete anos requer período de catecumenato, que os 
prepara para o passo que estão prestes a dar. Além disso, 
para receber o Batismo, um adulto deve ter expressado o 
desejo de recebê-lo; ter sido ensinado na fé e nos seus               
deveres como cristão; ter dado prova de vida cristã durante 
o catecumenato; ter-se arrependido dos seus pecados.  
No que aos padrinhos diz respeito, e de acordo com o                
Cânon 874 do Código de Direito Canónico, as condições                       
exigidas pela lei da Igreja para ser padrinho ou madrinha de 
batismo são as seguintes:  
1.º – que a pessoa seja indicada pelo batizado, ou pelos 
pais, ou na ausência destes pelo pároco, e possua aptidão e                
intenção de desempenhar essa missão;  
2.º – que tenha completado os 16 anos;  
3.º – que seja católico, batizado, confirmado (…) e leve uma 
vida consentânea com a fé e com a missão que vai                     
desempenhar;  
4.º – que não esteja abrangido por nenhuma pena canónica 
legitimamente aplicada ou declarada;  
5.º – que não seja o pai nem a mãe do batizado.  
Para o batismo não é obrigatória a existência de um                         
padrinho e de uma madrinha. Podem existir os dois                       
(um padrinho e uma madrinha), mas pode também haver 
apenas e só um padrinho ou apenas e só uma madrinha         
para a realização do batismo.  

https://paroquiadesposende.files.wordpress.com/2022/01/upecs-311.pdf 

CATEQUESE 
 

No dia 10 têm início as sessões de catequese deste segundo 
período. Retomamos no horário habitual, com sessões                
presenciais, para todos os anos. 



 

Morada: Rua Conde Madimba, n.º 2, 4740-572 Esposende - Tel: 253 961 391   Site: http://www.paroquiademarinhas.com - E-mail: paroquiademarinhas@gmail.com  

CAMINHADA DO ADVENTO E NATAL 
Ano C           

Uma Igreja Sinodal e Samaritana 

Onde há amor nascem gestos 
“Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho” Lc 10,34  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTAÇÃO 
 

ESCUTAR 
BATISMO DO SENHOR 

“Enquanto orava, o céu abriu-se” 
 

 

 

Escutar é o princípio da sabedoria”. Para responder a quem nos chama é preciso fazer silêncio e escutar. Não se trata apenas de ouvir, mas de dispor o 
coração para nos reconhecermos chamados, todos, sem exceção. É o próprio Deus que nos fala e revela: somos seus filhos amados! 
 

Em família: Visitar o álbum de fotografias do Batismo. Colocar em destaque a toalha de Batismo, acender a vela do Batismo e rezar o Credo.                        
Pedir a um mais velho da família, a nossa biblioteca viva, que nos conte uma história da sua vida de fé (a sua primeira comunhão, o casamento de um 
familiar...).  
Objetivo: Que todos relembrem o dia do seu Batismo e salientar a importância de escutarmos os outros tal como escutamos a voz vinda do céu de que 
nos fala o Evangelho. 

Data Dia História do Dia Atitude/Símbolo Compromisso 

09/01/2022 
FESTA DO BATISMO 

DO SENHOR 

Lê e medita: Lc 3,15-16.21-22 
“Enquanto orava,  

o céu abriu-se” 

ESCUTAR 
Enfeitar a Pia Batismal. 
 Acender a vela branca. 

  

Participar na Eucaristia da  
Festa do Batismo do Senhor.  

Recordar e memorizar  
o dia do meu Batismo. 

O EXEMPLO DE S. JOSÉ 
“Hoje consideramos São José como pai adotivo de Jesus. Os 

evangelistas Mateus e Lucas o apresentam deste modo: como 

pai adotivo e não biológico. Esta paternidade adotiva ou legal 

vem indicada pelo fato de que é a José que cabe a tarefa de 

impor um nome ao filho de Maria, um nome já preparado por 

Deus: Jesus, que significa “o Senhor salva”. Como o Anjo lhe 

havia explicado: “Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o                

nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus                    

pecados” (Mt 1,21). Este aspecto da vida de São José nos                

ajuda a entender melhor a paternidade e a maternidade. De fato, não basta colocar um filho no mundo para ser                 

verdadeiramente um pai ou uma mãe. Todas as vezes que alguém assume a responsabilidade pela vida de outra pessoa, 

exercita em certo modo a paternidade. Pensemos em todos aqueles pais e mães que acolhem a vida através do caminho da 

adoção. Esta escolha está entre as mais elevadas formas de amor, de exercício da paternidade e da maternidade. Quantas 

crianças no mundo aguardam que algum coração generoso assuma o cuidado delas! Não tenham medo de escolher o               

caminho da adoção, de assumir o “risco” da acolhida! Possa, assim, realizar-se o sonho de tantos pequenos que necessitam 

de uma família e de tantos esposos que desejam doar-se neste empenho de amor”.                     Papa Francisco, 05/01/2022 

JMJ  -  2023 
 

No passado dia 18 de Dezembro, jovens dos Grupos da 

ACR de Marinhas, Gemeses e Fonte Boa uniram-se numa 

Vigília de Oração para prepararem o Natal de Jesus sob o 

lema "Maria levantou-se e partiu apressadamente". Tal 

como Maria, estes jovens mostraram a sua pressa em se 

unirem em oração e assim darem também mais um passo 

na preparação para as Jornadas Mundiais da Juventude. 

No próximo dia 15 de Janeiro, às 20h30, no salão                   

paroquial, haverá mais um momento nesta preparação, 

com uma atividade multimédia, para a qual estão                            

convidados todos os jovens que ainda se queiram juntar a 

nós neste caminho. Aparece! 

http://www.paroquiademarinhas.com

