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Nº 457 – Série III – 13 de Janeiro de 2019 
BATISMO DO SENHOR 

 

 
Irmãos e irmãs em Jesus 
Terminadas as grandes solenidades da quadra 
natalícia, a Igreja festeja o Batismo de Jesus. 

Celebramos a Manifestação de Deus 
no Seu nascimento, na Epifania e 
esta é mais uma Manifestação de 
Deus, «Eis o Meu Filho…» Celebrar 
o Batismo de Jesus é festejar a Sua 
eterna vontade de vir ao nosso 
encontro. Foi Ele que de antemão 
desejou nos salvar; foi Ele que quis vir ao encontro de João e, 
tomando a nossa condição, quis assumir até às últimas 
consequências a nossa condição humana. Já dizia São Tomás de 
Aquino que «Jesus veio mergulhar nas águas do Jordão a fim de que estas 
fossem santificadas para nossa justificação». Assim, somos convidados 
a tomar consciência da nossa condição de Batizados; redimidos 
pela iniciativa amorosa de Deus que quis nos salvar pela cruz e 
nos santificar por meio das águas batismais. Irmãos, assumindo a 

nossa condição de enxertados em Cristo, mergulhados na Sua Salvação, 
temos fortes razões para a Esperança, para a alegria de viver… 
principalmente aprendemos a olhar a Vida com os olhos da Fé, com o 
olhar de Filhos de Deus. Votos de um santo Domingo para todos. 

Pe Silvano Gonçalves 

AÇÃO PASTORAL: 14 a 20 de Janeiro 2019 
 CALHETA S. FRANCISCO ATOUGUIA 

Segunda-feira 
14 – 01 – 2019 

 Missa - 18:30 Missa – 18:15 
Terça-feira 

15 – 01 – 2019 
 Cartório – 17:30 

Missa – 18:30 
  

Quarta-feira 
16 – 01 – 2019 

 Missa - 8h 
Cartório 

Cartório – 17:30 
Missa – 18:30 

Quinta-feira 
17 – 01 – 2019 

 Santa Casa – 16h 
B Sucesso – 18:30 

 
 

Sexta-feira 
18 – 01 – 2019 

 Cartório – 17h 
Missa – 18h 

Missa - 8h 
Cartório 

SÁBADO  
19 – 01 – 2019 

Missa – 16h 
 

Missa – 17:10 
 

Missa – 18:30 
 

20 – 01 – 2019 
Dom II Tempo Comum 

Missa – 11h 
S. Antão 

Missa 9:30 
S. Antão 

Missa - 8h  
S. Antão 

 A Casa do Povo da Calheta inicia o novo ano a promover mais uma 
formação na área musical, desta vez de Acordeão. 

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

 Dia 10 de Fevereiro teremos a nossa Jornada Missionária com a 
presença de um Missionário que nos falará das Missões. Será na igreja 
de São Francisco 

Vamos iniciar os Centros de Preparação para o Matrimónio dia 6 de Fevereiro 
pelas 20:30 em São Francisco. Também para casais recém casados 

 
 

Paróquia do Atouguia 
 Recebi 20€ para a luz do Santíssimo 
  

Paróquia da Calheta 
  
  

Paróquia de São Francisco Xavier 
  
  

«Este é o meu Filho muito amado» 



Evangelho de domingo, dia 20 de janeiro 2019 
II Domingo do Tempo Comum - Ano B 

Evangelho segundo São João 2,1-11. 

Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a Mãe 
de Jesus. 

Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. 
A certa altura faltou o vinho. Então a Mãe de Jesus disse-Lhe: «Não têm vinho». 
Jesus respondeu-Lhe: «Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a 

minha hora». 
Sua Mãe disse aos serventes: «Fazei tudo o que Ele vos disser». 
Havia ali seis talhas de pedra, destinadas à purificação dos judeus, e cada uma 

levava duas ou três medidas. 
Disse-lhes Jesus: «Enchei essas talhas de água». 
Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes: «Tirai agora e levai ao chefe de 

mesa». 
E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho - 

ele não sabia de onde viera, pois só os serventes, que tinham tirado a água, sabiam 
-, chamou o noivo e disse-lhe: «Toda a gente serve primeiro o vinho bom e, depois 
de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho 
bom até agora». 

Foi assim que, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres. 
Manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram n’Ele. Palavra da salvação. 

 

Papa diz que oração tem «sempre» resposta e convida católicos a ter coragem diante 

de Deus 

Papa Francisco disse hoje no Vaticano que os católicos devem rezar com 
“coragem”, porque encontram “sempre” resposta por parte de Deus, que é um “Pai 
e não esquece os seus filhos que sofrem”: 

“Certamente, essas afirmações colocam-nos em crise, porque muitas das nossas 
orações parecem não ter resultado algum. Quantas vezes pedimos e não recebemos 
– e todos temos experiência disto – batemos e encontramos uma porta fechada? 
Jesus recomenda-nos, nesses momentos, para insistir, não nos darmos por 
vencidos”(…). 

Francisco insistiu na importância de rezar, na vida dos católicos, e de “insistir por 
toda a vida” junto de Deus, na certeza de que “Ele responderá.” 

“A oração transforma sempre a realidade, sempre: se não mudam as coisas à 
nossa volta, pelo menos mudamos nós, muda o nosso coração”, precisou. 

A intervenção apresentou Jesus como um “orante”, que reza por “cada um”, com 
a capacidade de “abafar as emoções mais violentas, os desejos de vingança e 
vingança”. 

“Rezar é desde agora a vitória sobre a solidão e o desespero”, assinalou o Papa, 
sustentando que “no final de cada estrada há um Pai que espera por tudo e todos 
com os braços bem abertos”.(…)   Cidade do Vaticano, 09 jan 2019 (Ecclesia) 
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