
 

«ESTÁ PRÓXIMO O REINO DOS CÉUS» 

III DOMINGO DO TEMPO COMUM 

ANO A 

ANO:  XLVII                       N.º 2409               Semana: 22-01-2023 a 29-01-2023         

I Leitura: Is 8,23b-9,3 
Salmo: Salmo 26 (27) 
II Leitura: 1 Cor 1,10-13.17 
Evangelho: Mt 4,12-23 

A liturgia deste domingo apresenta-nos o projeto de 
salvação e de vida plena que Deus tem para oferecer 
ao mundo e aos homens: o projeto do "Reino". 

 

Na primeira leitura, o profeta/poeta Isaías anuncia 
uma luz que Deus irá fazer brilhar por cima das 
montanhas da Galileia e que porá fim às trevas que 
submergem todos aqueles que estão prisioneiros da 
morte, da injustiça, do sofrimento, do desespero. 

 

A segunda leitura apresenta as vicissitudes de uma 
comunidade de discípulos, que esqueceram Jesus e 
a sua proposta. Paulo, o apóstolo, exorta-os 
veementemente a redescobrirem os fundamentos 
da sua fé e dos compromissos assumidos no 
batismo. 

 

O Evangelho descreve a realização da promessa 
profética: Jesus é a luz que começa a brilhar na 
Galileia e propõe aos homens de toda a terra a Boa Nova da chegada do "Reino". Ao apelo de Jesus, respondem os 
discípulos: eles serão os primeiros destinatários da proposta e as testemunhas encarregadas de levar o "Reino" a toda a 
terra. 

 

Adaptado de https://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=4041 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 

Quando Jesus ouviu dizer que João Baptista fora preso, retirou-Se para a Galileia. Deixou 

Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, terra à beira-mar, no território de Zabulão e Neftali. 

Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara, ao dizer: «Terra de Zabulão e terra de 

Neftali, estrada do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios: o povo que vivia nas trevas 

viu uma grande luz; para aqueles que habitavam na sombria região da morte, uma luz se 

levantou». Desde então, Jesus começou a pregar: «Arrependei-vos, porque o reino de 

Deus está próximo». Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos: Simão, 

chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. 

Disse-lhes Jesus: «Vinde e segui-Me e farei de vós pescadores de homens». Eles deixaram 

logo as redes e seguiram-n'O. Um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos: Tiago, filho 

de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco, na companhia de seu pai Zebedeu, a 

consertar as redes. Jesus chamou-os e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-n'O. 

Depois começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o 

Evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo.  

AGENDA 

 

22.01.2023 

FESTA DA PALAVRA  
(4.º ano) 

 

24.01.2023 
Hora Apostólica dos  

Cursilhos de Cristandade 
 

27.01.2023 
Reunião do Grupo de Jovens 

 

28.01.2023 
Atendimento 

Reunião da Cúria da Legião de Maria 
 

21.01.2023 

Em S. Paio, receção dos símbolos 
das Jornadas Mundiais  

da Juventude. 

https://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=4041
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcomboni2000.org%2F2023%2F01%2F17%2F3-domingo-do-tempo-comum-a%2F&psig=AOvVaw1QqQbXuq2B7YZ_toLlIbhh&ust=1674344871864000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCJjk9vGq1_wCFQAAAAAdAAAAABAD


 

VIDA PAROQUIAL  

 

III DOMINGO DO TEMPO COMUM 
DOMINGO DA PALAVRA DE DEUS 

22 de janeiro 

08h30 
 
 
10h00 
 
 
 
 
 
16h30 
17h00 

Em Góios, Missa da Capelania; 
Manuel Capitão Maciel, m.c. irmã Rosa; 
Evaristo Vilas Boas Laranjeira, m.c. filha Carla. 
Missa pelos paroquianos; 
Maria Otília Pereira R. Ribeiro, m.c. família; 
Maria Gonçalves Enes (30.º dia), m.c. a família; 
Rosa Gonçalves Regado, m.c. filha Olívia. 
Nesta eucaristia as crianças do 4.º ano celebram a             
FESTA DA PALAVRA. 
Terço e oração pela unidade dos cristãos. 
Missa por Rosa Manuela Miranda Marques, m.c.                      
família; 
Idalina de Jesus Pires Laranjeira, m.c. família; 
Maria Augusta Marques Filipe, m.c. irmãos. 

Segunda - feira 

23 de janeiro 

16h30 
 

Terço. 
O PÁROCO DURANTE A SEMANA ENCONTRA-SE A 
FAZER RETIRO FORA DA PARÓQUIA. 
Todos os dia haverá recitação do terço às 16h30. 
O pároco celebrará pelas intenções aqui anunciadas 
no local do retiro. 
Missa pelas almas; 
Manuel Rodrigues Lima, m.c. mãe. 

Terça - feira 

24 de janeiro 
São Francisco de Sales 

16h30 
20h30 

Terço. 
Hora Apostólica dos Cursilhos de Cristandade. 

Quarta - feira 

25 de janeiro 
CONVERSÃO DE S. PAULO 

16h30 
 

Terço. 
Missa por Mário André Sapateiro, m.c. mãe e irmãs. 

Quinta - feira 

26 de janeiro 
S. Timóteo e S. Tito 

16h30 
 

Terço. 
Missa por Manuel Marques Morgado, m.c. filha                          
Glória. 

Sexta - feira 

27 de janeiro 

16h30 
17h00 
 
17h45 
19h00 
 
 
21h00 

Terço. 
Missa por Adão António Fernandes Ribeiro, m.c. 
filha Otília. 
Atendimento. 
Missa de ação de graças (Bodas de ouro                      
matrimoniais de Joaquim da Costa Sá e Ana                          
Filomena Maltez Fernandes). 
Reunião do Grupo de Jovens. 

Sábado 

28 de janeiro 
S. Tomás de Aquino 

10h30 
15h00 
16h00 
17h30 
18h00 
 

Atendimento. 
Atendimento. 
Reunião da Cúria da Legião de Maria. 
Terço. 
Missa vespertina por Maria de Lurdes Gonçalves 
Couto André, m.c. filha Angelina; 
Paulo Alexandre Santos Ferreira, m.c. mãe. 

 

IV DOMINGO DO TEMPO COMUM 
29 de janeiro 

08h30 
10h00 
 
 
 
 
 
 
 
16h30 
17h00 
19h00 

Em Góios, Missa da Capelania. 
Missa pelos paroquianos; 
Adélia Gonçalves Calheiros, m.c. filha Alice; 
Lourenço Martins do Pilar e Zulmira Guimarães,                  
m.c. filho Lourenço; 
Maria Amélia Gonçalves Costa e marido, m.c. filhos 
Rosa e Manuel; 
Rosa Alves Couto e pais, m.c. irmã Prazeres; 
Ramiro Martins Capitão, m.c. viúva e filhos. 
Terço. 
Missa por Laurentina Rodrigues Couto, m.c. filhos. 
Na ponte do rio Neiva, em Antas, receção dos                 
símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude,              
entregues pela diocese de Viana à diocese de                       
Braga. 

MISSAS PELOS IRMÃOS FALECIDOS DA  

CONFRARIA DAS ALMAS 
 

SEMANA DE 22/01/2023 A 29/01/2023 
 

Domingo 22/01 10:00 horas: José da Torre Cabreira e Maria 

de Fátima Vilas Boas Maduro. 

Domingo 22/01 17:00 horas: Manuel da Silva Moreira. 

Sábado 28/01 18:00 horas: Maria Gonçalves Enes e                      

Conceição Gomes Martins. 

Domingo 29/01 10:00 horas: António de Abreu Cepa e                   

Natalina Marques Brás Filipe. 

Domingo 29/01 17:00 horas: Manuel da Silva Moreira. 
 

Nota: A Confraria mandou celebrar 7 missas pela irmã                    

Natalina Marques Brás Filipe. 

SALDO DE 2022 489,07 €

Entradas na semana:  15.01.2023 a 22.01.2023 0,00 €

Saídas na semana:  15.01.2023 a 22.01.2023 112,36 €

Total entradas 2023 550,00 €

Total saídas 2023 562,36 €

Saldo 2023 476,71 €

BOLETIM



 

 

DIREITOS PAROQUIAIS 
 
 

Apela-se à generosidade de todas as famílias na                   
oferta dos DIREITOS PAROQUIAIS. 
 
 

FAÇA O SEU DONATIVO 
 

 DIREITOS PAROQUIAIS  

 
 

IBAN PT50 0045 1501 40228881721 09  

BATISMOS 
 

No próximo dia 17 de fevereiro, sexta-feira, às 20h00, reali-
za-se uma reunião de preparação para as próximas celebra-
ções batismais, a realizar na paróquia e fora da paróquia. 
Obrigatória para todos os pais e padrinhos. 
O certificado de idoneidade para padrinhos só será passado 
a quem participar nestas reuniões de preparação e forma-
ção. Aqui poderão refletir sobre a importância do batismo 
na vida do cristão e da comunidade e a razão do exercício 
deste múnus pastoral de ser padrinho/madrinha. 
 

MISSAS FORA 
 

Foram mandadas celebrar: 
15 missas pelas intenções dos ofertantes das Alminhas de 
Pinhote; 
19 missas pelas intenções dos ofertantes dos Coros do                       
Imaculado Coração de Maria; 
12 missas pelas intenções dos ofertantes da Obra de Santa 
Infância Missionária 
 

HORA APOSTÓLICA 
 

O Movimento dos Cursos de Cristandade convida à                       
participação na Hora Apostólica, a realizar na próxima                           
terça-feira, pelas 20h30, na igreja paroquial. 

AUSCHWITZ, OUTRA VEZ ? 

Hoje, neste eterno 27 de janeiro de 1945, continua a 

ser tempo de fazer memória, memória mais do que 

nunca urgente, para não deixar que ninguém se atreva 

a reescrever, e muito menos a repetir, a história de 

dor, de sofrimento e de morte. 

Em 27 de janeiro de 1945 começamos a sonhar e a             

dizer: 

"Auschwitz nunca mais."   

Da nossa pouca gordura que escorria dos fornos                    

crematórios fizeram sabão, quem sabe para lavar as 

consciências; dos nossos cabelos fizeram mantas, 

quem sabe para agasalhar os corações de pedra; nos 

nossos corpos martirizados fizeram experiências, quem 

sabe para melhorar a raça superior da humanidade 

nova; com a nossa pele encadernaram livros, quem 

sabe para escrever uma nova história; com as nossas 

cinzas, misturadas com as cinzas dos deficientes físicos 

e mentais, dos dissidentes e dos que pensavam                    

diferente, fizeram estrume para adubar os campos da 

nova abundância de colheitas.  

Das cinzas renascemos para o perdão. Quando o crime 

é deste tamanho, o único remédio é o perdão.    

Nunca podemos permanecer indiferentes diante do 

mal.  

Lembrar para jamais repetir.    
 

O catequista Hermenegildo Correia 

GRUPO DE JOVENS 
 

Na próxima sexta-feira os jovens 

reúnem-se, pelas 21h00, no salão 

paroquial. Estão todos convidados. 



 

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

GRUPO DE JOVENS DE MARINHAS  

PEREGRINAÇÃO DOS SÍMBOLOS JMJ EM ESPOSENDE 

 
 

No próximo dia 29 de Janeiro, pelas 19 horas, os                
Símbolos da Jornada Mundial da Juventude, que têm                      
percorrido todo o país, chegam à nossa Arquidiocese, e 
começarão o seu percurso no nosso Arciprestado, onde 
estarão até ao dia 31. Vão-nos ser entregues na Ponte da 
Amizade, em Castelo do Neiva, e dali partirão em                     
caminhada até à Igreja Paroquial de Antas, onde                      
juntamente com o Sr. Arcebispo, haverá um momento de 
oração e  convívio com os jovens.  
Na 2ª feira, dia 30 visitarão a Escola Secundária Henrique 
Medina, e às 15 horas estarão na igreja matriz de               
Esposende até à Eucaristia às 21h.  
No dia 31 seguirão para a Apúlia, onde as 19h30, depois 
de uma oração de envio, serão entregues aos jovens da 
Póvoa de Varzim/Vila do Conde. 
A Jornada Mundial da Juventude conta com dois símbolos 
que a acompanham e representam: a Cruz peregrina e o 
ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani. Nos meses 
que antecedem cada JMJ, os símbolos partem em                      
peregrinação para serem anunciadores do Evangelho e 
acompanharem os jovens, de forma especial, nas                          
realidades em que vivem. A receção e o acolhimento dos 
símbolos têm dado muitos frutos um pouco por todo o 
mundo. Em África, estes dois símbolos levaram jovens a 
converterem-se numa geração não-violenta, encabeçaram 
várias marchas pela paz e foram tocados por milhares, 
que os saudaram também com os trajes típicos dos seus 
países. 
 

Com 3,8 metros de altura, a Cruz peregrina, construída a 
propósito do Ano Santo, em 1983, foi confiada por S. João 
Paulo II aos jovens para que fosse levada por todo o mundo. Desde aí, a Cruz peregrina, feita em madeira, iniciou uma           
peregrinação que já a levou aos cinco continentes e a quase 90 países. Foi transportada a pé, de barco e até por meios                   
pouco comuns como trenós, gruas ou tratores. Passou pela selva, visitou igrejas, centros de detenção juvenis, prisões,                  
escolas, universidades, hospitais, monumentos e centros comerciais. No percurso enfrentou muitos obstáculos: desde           
greves aéreas a dificuldades de transporte, como a impossibilidade de viajar por não caber em nenhum dos aviões              
disponíveis. Desde 2003 que a cruz peregrina conta com a companhia do ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani,               
que retrata a Virgem Maria com o Menino nos braços. Este ícone foi introduzido ainda pelo Papa João Paulo II como            
símbolo da presença de Maria junto dos jovens, e está associado a uma das mais populares devoções marianas em Itália.           
É antiga a tradição de o levar em procissão pelas ruas de Roma, para afastar perigos e desgraças ou pôr fim a pestes.           
O ícone original encontra-se na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, e é visitado pelo Papa Francisco que ali reza e                     
deixa um ramo de flores, antes e depois de cada viagem apostólica.  
A entrega aos jovens portugueses da Cruz peregrina e do ícone de Nossa Senhora, símbolos da Jornada Mundial da               
Juventude, realizou-se no dia 22 de novembro de 2020, Solenidade de Cristo Rei, e desde novembro de 2021 têm                    
peregrinado por todas as Dioceses de Portugal, anunciando assim o maior encontro de jovens do mundo.  

http://www.paroquiademarinhas.com

