
A liturgia deste IV Domingo do Tempo Comum recorda-nos 
que o Deus em quem acreditamos não é o Deus que só 
escolhe os ricos, os poderosos, os influentes, os de “sangue 
azul”, para realizar a sua obra no mundo; mas que o nosso 
Deus é o Deus que não faz aceção de pessoas e que, quase 
sempre, se serve da fraqueza, da fragilidade, da finitude para 
levar avante o seu projeto de salvação e libertação. 
Na primeira leitura, encontramos o profeta Sofonias que faz um 
apelo veemente para a conversão. Denuncia o caminho errado 
do orgulho e da autossuficiência dos ricos e dos poderosos e 
desafia o povo de Deus a percorrer o caminho da conversação. 
O apelo à conversão significa, a renúncia ao orgulho, à 
prepotência, ao egoísmo e um regresso à comunhão com Deus 
e com os irmãos.  
Na segunda leitura, Paulo convida a comunidade de Corinto a 
não colocar a sua esperança e a sua segurança em pessoas ou 
em esquemas humanos. Ele recorda que a sabedoria humana, 
tantas vezes conduz apenas a atitudes de orgulho e 
autossuficiência e leva o homem a prescindir de Deus e a 
resvalar por caminhos que conduzem à morte e à desgraça. Os 
crentes são pois convidados a encontrar em Cristo crucificado a 
verdadeira sabedoria que conduz à salvação e à vida plena. 
O Evangelho apresenta-nos uma verdadeira fotografia de Jesus 
com seus discípulos. Ele proclama “bem-aventurados” os 
pobres, os mansos, os que choram, os que procuram cumprir 
fielmente a vontade de Deus, porque já vivem na lógica do 
“Reino”; e recomenda aos crentes a misericórdia, a sinceridade 
de coração, a luta pela paz, a perseverança diante das 
perseguições: essas são as atitudes que correspondem ao 
compromisso pelo “Reino”. 
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MENSAGEM DO PÁROCO 
 

IV DOMINGO DO TEMPO COMUM 

ECOS DA MATRIZ 

“ 
Alegrai-vos e 

exultai, 
porque é 

grande nos 
Céus a vossa 
recompensa.     

” 



A minha meta não é deste mundo, a 
casa onde espero descansar não virá ao 
meu encontro, sou eu que devo 
encontrá-la por caminhos nos quais 
poucas vezes há só flores. Os bons 
trilhos são duros e cheios de 
adversidades, sem atalhos, sem desculpas 
nem escapatórias. 
Os caminhos dos infernos são fáceis e 
com belas paisagens ao longe. É claro 
que o caminho que uns sobem é o 
mesmo que outros descem… 
… é o que buscamos que dá valor aos 
nossos passos. 
Sobe, sobe sempre. É sempre melhor 
subir! 
Segue em direção à luz, deixando 
sempre as sobras atrás de ti. 
E os outros, o que encontram eles em 
ti? 
Faz caminho e faz-te caminho. Que os 
outros encontrem em ti pedaços e 
instantes do amor que os leva à 
felicidade. (2023 - José Luís Nunes Martins) 
 
Meditando um pouco: 
- “Não há caminho para a felicidade. A 
felicidade é o caminho.” (Anónimo) 
 

- “Não devemos permitir que alguém saia 
de nossa presença sem se sentir melhor e 
mais feliz”. (Madre Teresa de Calcutá) 
 

- Escolhi ser feliz porque é bom para a 
minha saúde. (Voltaire) 

 
 
 

Faleceu no dia 19 de janeiro, Vitor 
Manuel Pinto Domingos Inácio, de 73 
anos, residente em Caminha, onde foi 
sepultado.  
À família enlutada apresentamos as 
mais sentidas condolências. 

A MINHA CASA É ESTE CAMINHO 
Não sou de um só lugar. Sou de cada 
pedaço de caminho que me permite ir 
de onde estava para onde quero ou 
tenho de ir. Tenho tantas casas que 
sou mais do caminho que as liga do 
que de alguma delas. 
Sou tanto do lugar onde comecei esta 
minha vida como daquele onde estou 
ou daquele em que me despedirei 
desta existência. 
Não sou desta casa onde vivo agora, 
outras pessoas viveram aqui antes de 
mim e outros diferentes o farão 
depois. 
Não sou alguém feito que apenas 
pode ser o que já é. Sou alguém que é 
chamado a escolher-se, a fazer-se e a 
avançar com os resultados de tudo 
isso. 
Onde sou mais eu? Em todos e cada 
um dos momentos que me foram, são 
e serão dados a viver, mas em nenhum 
mais do que em qualquer outro. 

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 30 
- Ana Alexandra Gonçalves Sousa  
- Helena da Conceição Pires Fernandes  
- Manuel de Jesus Alves Guerra  
Dia 31 
- Anabela de Matos Nunes Oliveira  
- Cristóvão dos Santos Rodrigues 
- Francisco da Silva Valadares 
- José António Vieira Valadares 
Dia 01 
- David Filipe Alves Carpinteiro  
- Maria Cândida Teixeira de Campos  
- Maria de Lurdes Matos de Sá Rodrigue s  
- Rafael Valente Duarte  
Dia 02 
- António Carlos Rodrigues Pedra  
- Aurora Maria Insuelas  
- Domingos de Passos Gavinho  
- Irene da Luz Rocha Martins Coelho  
- Maria de Lurdes Marques Vilela  
- Maria do Mar Insuelas Carrilho Quinta  
- Maria Isilda D. Rio Tinto Viana Diogo  
Dia 03 
- Clarisse Amélia Pereira  
- Maria de Lurdes Martins Ferreira  
- Maria Helena Gonçalves Vasconcelos  
- Rui Manuel Gonçalves da Silva Lages  
Dia 04 
- Maria Fernanda Freitas 
- Vítor Manuel dos Santos  
Dia 05 
- Eduarda Serra Bacelos  
- Ermelinda da Purificação Pinto  
- João Pedro Pinto Vila Pouca  
- Judite Alice Filipe da Costa 

ANEDOTA  
NA LOJA DE JARDINAGEM 

- Quanto custam esses vasos? 
- O bom custa 5€ e o ruim custa 10€. 
- E porque é que o ruim é mais caro? 
- Porque vaso ruim não quebra. 

REFLEXÃO 

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



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

Segunda 
30 jan 

18H00 IGREJA NOSSA SENHORA DA AGONIA, CAMINHA 
 

Terça 
31 jan 

 IGREJA MATRIZ DE CAMINHA 
Não há missa 

Quarta 
01 fev 

08H30 IGREJA DA MISERICÓRDIA, CAMINHA 
- Maria Alda Afonso Esteves 
- João Luís Lourenço Ribeiro, avós e padrinho 
- Julieta Jesus Pais Patrício 

Sexta 
03 fev  

18H00 IGREJA MATRIZ DE CAMINHA 
- Lino José Portela, pais, sogros, cunhados e sobrinhos 
- Almas do Purgatório - m.c. Confraria das Almas 

Sáb 
04 fev  

17H00  
 
 
 
 

18H15 
 

IGREJA MATRIZ DE CAMINHA 
- Armando José Jorge de Matos 
- Isac Gonçalves Presa e família 
- Eugénio Guerreiro Lima - 2º aniv. 
 
IGREJA PAROQUIAL DE VILARELHO 
- Maria José da Rocha (Conf. Almas) 
- Natália das Dores Rodrigues Tenedório de Araújo (Conf. 
Almas) 

Domingo 
05 fev 

 
V Tempo 
Comum 

11H30 IGREJA MATRIZ DE CAMINHA 
- José Alberto Cabanelas 

Quinta 
02 fev  

18H00 IGREJA MATRIZ DE CAMINHA 
Dia do Consagrado, Eucaristia presidida pelo Sr. Bispo,  
D. João Lavrador 
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