
No III Domingo do Tempo Comum de cada ano, somos 
convidados a celebrar e a viver “o Domingo da Palavra de Deus”!  
O Papa diz-nos qual é a finalidade da celebração do Domingo da 
Palavra: “Este Domingo da Palavra de Deus colocar-se-á, assim, 
num momento propício daquele período do ano em que somos 
convidados a reforçar os laços com os judeus e a rezar pela unidade 
dos cristãos. Não se trata de mera coincidência temporal: a 
celebração do Domingo da Palavra de Deus expressa uma valência 
ecuménica, porque a Sagrada Escritura indica, a quantos se colocam 
à sua escuta, o caminho a seguir para se chegar a uma unidade 
autêntica e sólida.” 
A liturgia 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 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. 
No Evangelho, São Mateus descreve-nos 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 convite de Jesus, respondem os 
discípulos: eles serão os primeiros destinatários da proposta e as 
testemunhas encarregadas de levar o “Reino” a toda a terra. 
São Paulo na segunda leitura apresenta as vicissitudes de uma 
comunidade de discípulos, que esqueceram Jesus e a sua 
proposta. O apóstolo exorta-os veementemente a 
redescobrirem os fundamentos da sua fé e dos compromissos 
assumidos no batismo. 
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MENSAGEM DO PÁROCO 
 

III DOMINGO DO TEMPO COMUM 

ECOS DA MATRIZ 

“ 
Vinde  

e segui-Me  
e farei  
de vós 

pescadores  
de homens.     

” 



FARMÁCIA ESPIRITUAL 
Continuação 

Muitas vezes, a apatia anda associada à 
inveja. Quando ponho os olhos em 
colegas de escola que fizeram algo da 
sua vida e foram longe, 
profissionalmente, não tenho apenas 
inveja. Também me lamento a mim 
próprio. Brota em mim, então, a apatia. 
A minha vida não me sabe bem. Todos 
os outros estão melhor que eu. Deus só 
a mim não quis tão bem. Não me 
concedeu a oportunidade de conseguir 
uma boa colocação. Ninguém põe os 
olhos em mim. Vegeto aqui, na tristeza. 
Mas eu sou exatamente tão bom como 
esse homem  conhecido, ou como essa 
mulher celebrada por todos os jornais. 
O mundo é tão injusto! 
Nestes momentos, é bom sentir-se 
ligado a uma grande comunidade de 
pessoas que fizeram experiências 
semelhantes às suas e ele sabe que 
continuam a aguentar, na luta, sem 
desfalecer. (Anselm Grün) 
 
Meditando um pouco: 
“No dia da angústia, procuro o Senhor; 
à noite, sem descanso, ergo as mãos em 
oração, mas a minha alma não encontra 
conforto”.  (Salmo 77) 
 
“Confia no Senhor e faz o bem; 
habitarás a terra e viverás 
tranquilo!”  (Salmo 37) 
 
“Para mim,  a felicidade é estar perto de 
Deus. Em Ti, Senhor Deus, pus a minha 
confiança”   (Salmo 73) 

Faleceu no dia 16 de janeiro, Maria 
Teresa Alves Simão Porto, de 79 anos, 
casada com Tomás Porto, residente 
em Caminha, onde foi sepultada.  
No dia 18 de janeiro, faleceu José 
Henrique Rodrigues Tenedório, viúvo, 
residente em Vilarelho onde foi 
sepultado. 
Às famílias enlutadas apresentamos as 
mais sentidas condolências. 

A “normalidade” a que voltamos em 
2022, após a Pandemia COVID-19, fez 
com que se concretizassem alguns 
sacramentos que tinham sido adiados. 
Apresentamos aqui os números 
referentes ao ano que terminou. 
 
BATISMOS 
Caminha - 36 
Vilarelho - 2 
Moledo - 11 
Cristelo - 3 
 
CASAMENTOS 
Caminha - 11 
Vilarelho - 0 
Moledo - 1 
Cristelo - 0 
 
ÓBITOS 
Caminha - 29 
Vilarelho - 8 
Moledo - 11 
Cristelo - 2 

VIDA PAROQUIAL MIRADOURO  
DO CONVENTO 



DOIS DEDOS DE CONVERSA  
SOBRE O DENTRO DAS COISAS 

Continuação do número anterior 
Foi fora destes conflitos/crises de crença 
que fui notando que, muitas vezes, nem 
procurava ponderar e questionar a 
informação que me ia aparecendo, nos 
mais variados meios, acabando por 
defender argumentos que não tinham 
fundamento e acabavam por ser mais 
teorias da conspiração; penso que é desta 
forma que nascem, muitas vezes, as 
discussões fracassadas sobre estes dois 
campos, que nos conseguem oferecer 
distintos «mapas da realidade». 
É nesta necessidade de obter mais 
respostas e uma reflexão profunda que 
Bruno Nobre e Pedro Lind (ambos físicos 
de formação, o primeiro jesuíta e o 
segundo ateu), em Dois dedos de 
conversa sobre o dentro das coisas, 
procuram ajudar-nos, mostrando 
precisamente que estes campos não são 
para se sobreporem, onde um só pode 
ser uma finalidade em si, mas são, acima 
de tudo, modos distintos de responder a 
questões com que o Homem se 
confronta todos os dias. 

(continua no próximo número) 

ANIVERSÁRIOS 
Dia 24 
- Fernando Augusto Cardoso Cerqueira  
- Maria do Céu Laranjeira Afonso Braga  
- Maria dos Anjos Fernandes Lopes  
Dia 25 
- António Barbosa Braga  
- Daniel Miranda Saldanha  
- Diogo Alexandre Fernandes Passos  
- Maria Vitalina Ferreira Pinto Dias  
Dia 26 
- Maria Lucília Durães Moreira de Matos  
- Pedro Domingos Urze Alves  
- Teresa C. M. de Matos 
Dia 27 
- Bruno Miguel Magalhães Dias  
- Daniel Filipe Fernandes de Abreu Silva  
- Eduardo Manuel Amorim Gonçalves  
- Gonçalo Costa Lopes Santiago Garrido  
- José Manuel Esteves Barbosa  
- Maria Amélia Fernandes Freitas   
Dia 28 
- João de Barros Matos  
- Jorge Palma Pinto  
- José Amorim Soares  
- José Rui Marques Lages  
- Natividade Esmeralda Barreiro Fernandes  
- Renato Carvalho Faria  
Dia 29 
- Cristina Luísa Pinheiro Xavier da Fonseca  
- Joana Cristina Esteves Guerreiro  
- Maria da Conceição Fernandes Barbos   
- Maria de Lurdes Silva Braga  
- Marta Sofia Rocha Brito 
- Susana Cristina Esteves Guerreiro 

ANEDOTA  
REINVIDICAÇÃO 

O funcionário reclama do baixo salário 
que recebe e resolve reclamar com o 
patrão: 
- O meu salário não está compatível 
com as minhas aptidões! 
- Eu sei, eu sei! Mas não podemos  
deixá-lo morrer de fome. 

REFLEXÃO 

ATENDIMENTO 
CARTÓRIO PAROQUIAL 
)   965 377 887  
@   ruifgrodrigues@gmail.com 



DIA HORA INTENÇÕES/LOCAL 
Seg a Sáb 08H00 CONVENTO DE SANTO ANTÓNIO 

Segunda 
23 jan 

18H00 IGREJA NOSSA SENHORA DA AGONIA, CAMINHA 
- 7º dia - Maria Teresa Alves Simão Porto 

Terça 
24 jan 

18H00 IGREJA MATRIZ DE CAMINHA 
- José Fernando Viana Monteiro 

Quarta 
25 jan 

08H30 IGREJA DA MISERICÓRDIA, CAMINHA 
- Maria Alda Afonso Esteves, pais, irmãos e cunhados 
- João Luís Lourenço Ribeiro, avós e padrinho 

Sexta 
27 jan  

18H00 IGREJA MATRIZ DE CAMINHA 
- Irmãos da Confraria do Bom Jesus dos Mareantes 
- Estela Maria Ferreira 
- Matilde Rosa Gomes, Maria Martins de Sousa e família 
- Maria Herculana dos Santos, António, Viriato, Carmen e 
João Matos 

Sáb 
28 jan  

18H15 
 

IGREJA PAROQUIAL DE VILARELHO 
- 7º dia - José Henrique Rodrigues Tenedório 
- Maria José da Rocha (Conf. Almas) 
- Natália das Dores Rodrigues Tenedório de Araújo 
- Laura dos Anjos Gonçalves Barbosa, marido e Maria 
Adélia Gonçalves Barbosa 
- Torcato Augusto Correia 
 

Domingo 
29 jan 

 
IV Tempo 
Comum 

11H30 IGREJA MATRIZ DE CAMINHA 
- Ação de graças ao Menino Jesus de Praga, Maria de 
Lurdes Jorge de Matos, Rosa Longarito, António Rego e 
Damião de Matos 
- Artur Vieira e esposa Avelina Vieira 
- Augusto dos Santos, Rosa de Jesus, Alfredo, Ilídia e 
Manuel Matos 
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