AÇÃO PASTORAL: 7 a 13 de Janeiro 2019
CALHETA
S. FRANCISCO
ATOUGUIA
Segunda-feira
07 – 01 – 2019
Terça-feira
08 – 01 – 2019
Quarta-feira
09 – 01 – 2019

Missa - 18:30
Cartório – 17:30
Miss – 18:30

Missa – 18:15

Boletim das Paróquias da Freguesia da Calheta
Missa - 8h
Cartório

Cartório – 17:30
Miss – 18:30

Quinta-feira
10 – 01 – 2019

Santa Casa – 16h

Sexta-feira
11 – 01 – 2019

Missa - 8h
Cartório
Missa – 18:30
Missa - 8h

SÁBADO
12 – 01 – 2019

Missa – 16h

Cartório – 17:30
Miss – 18:30
Missa – 17:10

13 – 01 – 2019
BATISMO DO SENHOR

Missa – 11h

Missa 9:30

São Pedro - 18:30

PUBLICAÇÕES GERAIS
A Casa do Povo da Calheta inicia o novo ano a promover mais uma formação na
área musical, desta vez de Acordeão.
A formação é gratuita e decorrerá em horário pós laboral, entre as 18h30 e as
20h30, todas as segundas-feiras, na sede da nossa instituição.
As inscrições poderão ser realizadas através do 291 822 300 ou do email
geral@casadopovocalheta.com.
Os interessados deverão ser portadores do instrumento.
Chamo a atenção para o texto que está no interior do boletim sobre a Eucaristia,
somos Missionários, é nosso dever fazer com o numero máximo de pessoas
possível o leiam.

Próximo Domingo é dia 13 de Janeiro, as Filhas de Maria farão a
Exposição do Santíssimo Sacramento às 16h. Oração do terço
pelas 16:30
Paróquia do Atouguia


Paróquia da Calheta


Paróquia de São Francisco Xavier



DIA DA COMUNHÃO
Calheta
S. Francisco
Atouguia

Orago Espírito Santo
Orago S. Francisco Xavier
Orago S. João Baptista

Ficha Técnica: Director: O Pároco e Equipa Executiva: António Roque, Cristina e Rui Sousa

Telefone: 291822926/Fax 291824896 Telemóvel do Pároco: 965250355

«A Igreja será jovem quando os jovens forem Igreja» JP II

www.paroquiasdacalheta.com
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EPIFANIA DO SENHOR

«Onde está o Rei dos Judeus, perguntaram eles…»
A liturgia deste domingo levanos à manifestação de Jesus
como “a luz” que atrai a Si
todos os povos da terra. Essa
“luz” incarnou na nossa
história, a fim de iluminar os
caminhos dos homens com
uma proposta de
salvação/libertação.
A primeira leitura anuncia a
chegada da luz salvadora de
Jahwéh, que alegrará Jerusalém e que atrairá à cidade de Deus
povos de todo o mundo.
No Evangelho, vemos a concretização dessa promessa: ao
encontro de Jesus vêm os “Magos”, atentos aos sinais da chegada
do Messias, que O aceitam como “salvação de Deus” e O adoram.
A salvação, rejeitada pelos habitantes de Jerusalém, torna-se agora
uma oferta universal.
A segunda leitura apresenta o projecto salvador de Deus como uma
realidade que vai atingir toda a humanidade, juntando judeus e
pagãos numa mesma comunidade de irmãos – a comunidade de
Jesus.
Dehonianos.org

Evangelho do Próximo Domingo dia 13 de Janeiro
Solenidade do Batismo do Senhor
EVANGELHO – Lc 3,15-16.21-22
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».

Se soubéssemos todos o valor da Eucaristia,
teríamos atitudes diferentes...
O Maravilhoso valor da Missa
1. Na hora da morte, as missas a que houveres participado
serão a tua maior consolação.
2. Toda a missa implora o teu perdão junto a Justiça Divina.
3. Em toda a missa podes diminuir a pena temporal devida aos teus
pecados e diminuí-la de acordo com teu fervor.
4. Participando com devoção da missa, prestas a maior das honras a
humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo.
5. Ele(Jesus Cristo) compadece de muitas das tuas negligências e
omissões.
6. Perdoa os teus pecados veniais não confessados, dos quais te
arrependeres.
7. Diminui o império de satanás sobre ti.
8. Sufraga as almas do purgatório da melhor maneira possível.
9. Uma só missa que tiveres participado em vida te é mais salutar e
valiosa que inúmeras outras assistidas em tua intenção por outros
após tua morte. Pois participando da missa, participas também da
Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo.
10. A missa livra-te de muitos perigos e desgraças temporais que te
abateriam.
11. Toda a missa diminui o teu purgatório.
12. Toda a missa alcança-te um grau maior de glória no Céu.
13. Na missa recebes a bênção do sacerdote, a qual Nosso Senhor
confirma no Céu.
14. És abençoado no teu corpo e tua saúde, nos teus negócios e
empreendimentos e na tua alma para a tua salvação.
Autor desconhecido

