
  
 

Forjães (Santa Marinha) – Intenções de 16 a 22 de janeiro de 2023 
 
Segunda, 17h30: Maria Vieites Duarte (Aniv. faleci.to)|Emília dos Santos Silva (CSS)|Cândida da Costa 
Matos (CSS)|Maria Alves Martins (CSS)|Maria Irene Fernandes Ribeiro|Porfírio Dias Marcelo Oliveira e 
pai. 
Terça, 17h30: Maria de Lurdes Faria Correia (CSS)|Manuel Alves da Cunha (CSS)|Cirilo Martins Ribeiro 
(CSS). 
Quarta, 17h30: Joaquim do Casal Ribeiro e sobrinha Paulina|Maria Alves Pereira e mãe|Manuel Alves da 
Cunha|Rosa Maria da Cruz Sampaio e pais|Alfredo Almeida dos Santos|Maria Leontina Ferreira Rolo e 
marido. 
Quinta, 17h30: Cândida da Costa Matos|Carolina Ribeiro Campos Lima|Augusto Duarte dos Santos 
(CSS)|Maria de Fátima dos Santos Quintão (CSS)|P. Justino Moreira da Silva (87º Aniv. nasci.to) e Júlio 
Carvalho Pereira. 
Sexta, 17h30: Missa Solene em honra de São Sebastião|Maria Ângela do Casal Martins (Aniv. 
faleci.to)|Fernando Jorge Faria Abreu (Aniv. faleci.to), esposa e neta Bruna|Salvador do Casal Almeida 
(CSS)|António Ribeiro de Faria e Silva (CSS)|Domingos do Vale e Silva (CSS)|Augsuto Manuel Almeida 
Lima|Andreia Coutinho e pai. 
Sábado,17h30: Maria Augusta Azevedo Penteado (30ª Dia)|Manuel de Faria (Aniv.), genro e 
família|Joaquim do Casal Martins|Albino Rolo Ribeiro|Almas do Purtgatório e devotos 
(Madorra)|Américo Rodrigues de Sousa, esposa e filhos|Maria Amélia Marques Simão|Honra de Santo 
António|Manuel Lima Correia da Costa|Maria Barros Faria, marido, genros e família|Domingos do Vale e 
Silva, esposa e pai|Manuel Augusto Souto Pereira|José da Cruz Brochado e esposa. 
III Domingo Comum 9h00: Arnaldo Martins Ribeiro, esposa, filhos, vivos e falecidos|Fernando Silva 
Meira|Arminda Cachada Rolo|Albino Ribeiro de Sá e pais|José Rodrigues de Sá, esposa e família. 
III Domingo Comum 11h15: Domingos do Vale e Silva (30º Dia)|Albino Martins Ribeiro Gomes e 
família|Maria da Costa Couto e marido|Maria da Silva Araújo e marido|António da Silva Neiva e 
esposa|Fernando Lima de Matos, pais e irmãos|José Alberto Almeida de Sá e pais|Ovídio da Fonte 
Carneiro. 
Atendimento: Quintas e Sábados, das 15h30-16h45 - Contacto: 253 871 153 (966 310 616) 
Meditando a Palavra - “ELE É O FILHO DE DEUS” 
Ser cristão é estar disposto a começar, a nascer de novo, aberto à novidade de Deus Pai e da sua palavra, aberto à 
novidade de Jesus Cristo e do seu Evangelho, aberto à novidade do Espírito Santo e da sua presença ativa... 
“Ele é o Filho de Deus” - É, de facto, o que transparece do relato do evangelho, a partir do testemunho de João 
Deus faz história a partir do desconhecido. Deus atua a partirdos acontecimentos e de pessoas desconhecidas.  
Datas e iniciativas do Conselho Pastoral Paroquial 
 15| II Domingo Comum: Eucaristias às 9h00 e 11h15(Entrega da Bíblia - 4º ano). 
 20| Memória de São Sebastião: Eucaristia às 17h30. 
 21| Eucaristia Vespertina às 17h30. 
 22| III Domingo Comum: Eucaristias às 9h00 e 11h15. 
*Celebração Batismal: 07/01/2023 - Catarina Neiva Garrido, filha de Duarte Nuno Garrido Couto e de Carla 
Filipa da Silva Neiva. Neta paterna de António Pires Couto e de Maria Natalina da Silva Garrido Couto. Neta 
materna de Manuel Macedo Neiva e de Maria de Jesus Torres da Silva Neiva. 
*Óbito: 10/01/2023 – Mário de Sá Ribeiro, com 78 anos de idade, residente na Rua dos Emigrantes, freguesia 
de Forjães, concelho de Esposende. 
Bodas de Ouro Matrimoniais 
13/01/1973 – 13/01/2023 - O casal, Manuel Freixo de Sá e Maria José Alves Ribeiro, festejaram jubilosamente 
- com a família, na celebração comunitária da Assembleia reunida à volta da Eucaristia - as cinco décadas de vida 
em comum. Estas Bodas de Ouro são um evidente motivo de alegria para todos nós: para eles, porque podem 
olhar para trás com a consciência de uma vida conseguida e fecunda vivida com esforço e fidelidade; para todos 
os outros, porque é algo de maravilhoso contemplar um casal que celebra uma data assim, cheia de ressonâncias 
humanas e cristãs. O “sim” vivido ao longo de tantos anos é também, um “sim” à vida e às outras pessoas. As vossas 
atitudes fundamentais, Manuel e Maria José, edificam-nos: a vossa disponibilidade, a fidelidade, o trabalho, a 
entrega mútua, a alegria de viver e o vosso amor agradecido! Que continueis a escutar a “brisa suave” que “sopra” 
do lar da Sagrada Família de Nazaré, promovendo sempre, a compreensão mútua e a vida perene de louvor e 
acção de graças a Deus. Parabéns! Felicidades! 
 
 

 
 
 
*Programa da Inauguração de Toponímia das seguintes vias: Praça Padre Justino Moreira da Silva e Júlio 
de Carvalho Pereira, no próximo dia 19 de janeiro/2023: 17h30 - Eucaristia em sufrágio pelo P. Justino  
Moreira da Silva e Júlio de Carvalho Pereira | 18h15 – Romagem ao Cemitério e às 18h30 – Inauguração de 
Toponímia das novas vias. 
*Oratórios da Sagrada Família: 132,30€ (Cerqueiral – Maria Lima da Cruz Dias) | 300,00€ (Matinho e Freiria – 
Maria Fernanda Pimenta).  
*Esmola da Capela de São Roque (ano 2022): 389,54€. 
 

ACOLHIMENTO DOS SÍMBOLOS DA JMJ DE  1 A 6 DE AGOSTO 2023 
VAMOS RECEBER OS SÍMBOLOS DA JMJ, NO PRÓXIMO DIA 29 DE JANEIRO/2023 (DOMINGO), NA “PONTE DA 
AMIZADE”, A PONTE SOBRE O RIO NEIVA, ÀS 19H00. VAMOS CONCENTRAR-NOS JUNTO À REFERIDA PONTE 
SOBRE O RIO NEIVA E, DEPOIS SEGUIREMOS EM ROMAGEM/PEREGRINAÇÃO EM DIREÇÃO À IGREJA 
PAROQUIAL DE ANTAS (S. PAIO) E AÍ HAVERÁ, UM TEMPO DE ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO. //  
NO DIA SEGUINTE, DIA 30 DE JANEIRO (SEGUNDA), OS SÍMBOLOS VÃO SER COLOCADOS NA ESCOLA 
SECUNDÁRIA HENRIQUE MEDINA (ESPOSENDE), SENDO QUE, NA TARDE DESTE DIA, PASSARÃO PARA A IGREJA 
MATRIZ DE ESPOSENDE. ÀS 21H00, SERÁ CELEBRADA UMA EUCARISTIAS, ABERTA A TODOS… 
NO DIA 31 DE JANEIRO (TERÇA), ENTREGAMOS OS SÍMBOLOS DAS JORNADAS, NO LUGAR DE CRIAZ (APÚLIA), 
AO ARCIPRESTADO DE PÓVOA DE VARZIM/VILA DO CONDE. TODOS ESTAMOS CONVOCADOS! PARTICIPEMOS! 
Obras na igreja Matriz (Conservação e Restauro dos altares): Total de 19.383,00€. Obrigado! 
 100,00€ de Duarte Nuno e Carla Filipa (Batismo da Catarina) | 10,00€ de Anónimo 

O PAPA BENTO XVI E A EUROPA 
Com a morte do Papa Emérito Bento XVI, diante dos desafios que temos todos diante de nós no início do ano 2023, 
voltei a recordar o que ele disse e fez pela Europa. A sua preocupação em relação à Europa, como sobre qualquer 
outra realidade, foi a de começar por procurar perceber de que se trata. Só depois abordava questões éticas ou 
dava recomendações. / Conhecer a história da Europa e a identidade que os vários povos que aqui se foram 
juntando e relacionando, tantas vezes em guerra, mas também tantas vezes unidos em alianças, tornou-se 
indispensável. Mas a história não é só uma sequência de acontecimentos, também é a compreensão que as pessoas 
e, também as comunidades e as nações foram tendo de si a ponto de se poder dizer que existe uma ideia de Europa 
encarnada na vida dos europeus. / Percebia-se nele um amor ao Continente onde nasceu, mas também creio que 
se pode dizer que ele via clara a missão que a Europa continuava a ter na história do mundo, mesmo que 
precisasse, e precise ainda, de redescobrir o que é, e de reconhecer o mal que espalhou no mundo sempre que 
esqueceu a Verdade de Deus e do homem. Aparece frequentemente, como Papa e antes de o ser, uma firme 
convicção de que a verdade da fé não é algo que tem um carácter público e é profundamente razoável. / Ele 
gostava de insistir que a Europa une três heranças num diálogo profundo a ponto de elas se unirem e constituírem 
uma nova herança chamada a criar civilização. Em primeiro lugar, a busca da verdade que vem de Atenas e do 
amor desta à razão; em segundo lugar, a organização social e a importância da justiça fundada na dignidade da 
pessoa que vem da Roma Antiga; e, por fim, a experiência da presença de Deus, isto é, de uma fé que se 
experimenta como encontro pessoal com Deus e que chega da fé judaica e do seu coroamento no cristianismo 
com Jesus Cristo. / Considero essencial o discurso que fez em Santiago de Compostela no dia 6 de Novembro de 
2010. Desse lugar, onde em 1982 o Papa João Paulo II se tinha dirigido num grito à Europa: “Volta a encontrar-te. 
Sê tu mesma. Descobre as tuas origens. Reaviva as tuas raízes. Revive aqueles valores autênticos que tornaram 
gloriosa a tua história e benéfica a tua presença noutros continentes.” / O Papa Bento, disse: “A Europa deve abrir-
se a Deus, ir ao seu encontro sem receio, trabalhar com a sua graça por aquela dignidade do homem que tinham 
descoberto as melhores tradições: além da Bíblia, fundamental nesta ordem, também as da época clássica, 
medieval e moderna, das quais nasceram as grandes criações filosóficas e literárias, culturais e sociais da Europa.” 
/ O Papa, recordava que a Igreja deve contribuir para o bem e para o futuro da Europa com algo de específico. 
“Qual é o contributo específico e fundamental da Igreja para a Europa, que percorreu no último meio século um 
caminho rumo a novas configurações e projectos? A sua contribuição centra-se numa realidade tão delicada e 
decisiva como esta: que Deus existe e que é Ele quem nos deu a vida. Só Ele é absoluto, amor fiel e indeclinável, 
meta infinita que resplandece por detrás dos bens, verdades e belezas admiráveis deste mundo; admiráveis mas 
insuficientes para o coração do homem. Compreendeu bem isto Santa Teresa de Jesus quando escreveu: «Só Deus 
basta». (...) É com isto que a Igreja deseja contribuir para a Europa: velar por Deus e pelo homem, a partir da 
compreensão que Jesus Cristo oferece de ambos.” / Nestes dias, em que o Senhor chamou o Papa emérito para 
entrar no definitivo da vida, vale a pena voltar a pensar no que disse para reavivarmos a responsabilidade que 
temos como europeus e como Igreja. (in “Voz das Verdade”, P. Duarte da Cunha) 
 
 


