
   
Forjães (Santa Marinha) – Intenções de 2 a 8 de janeiro de 2023 

Segunda, 17h30: Emília dos Santos Silva (Aniv. faleci.to)|Joaquim do Casal Ribeiro|António Sousa da 
Costa. 
Terça, 17h30: Ofélia Alves de Faria e marido. 
Quarta, 17h30: Maria Alves Pereira e mãe|António Quesado Sinaré. 
Quinta, 17h30: António Martins da Costa (Aniv. faleci.to), esposa, filha e Família| Brelhantina Rodrigues 
Meira, marido, filhos e netos|Isolina da Silva Torres|Andreia Coutinho, pais e avós|Artur Neiva Rolo e 
família|Matilde Lima Torres da Cruz e pais. 
Sexta, 17h30: Fernando Alberto Correia Pimenta (Aniv. faleci.to)|Fernando Silva Meira e 
padrinho|Associados do Sagrado Coração de Jesus, vivos e falecidos|Emília dos Santos Silva (CSS)|Cândida 
da  Costa Matos (CSS)|Maria Alves Martins (CSS). 
Sábado,17h30: Luís Filipe Passos Roque (30º Dia)Fernando Alberto Correia Pimenta (Aniv. faleci.to)| 
Firmino Ribeiro (Aniv. faleci.to) e comadre|Maria Amélia Marques Simão|Honra do Senhor da 
Misericórdia|Almas do Purgatório e devotos (Madorra). 
Domingo (Epifania do Senhor) 9h00:Arnaldo Martins Ribeiro, esposa, filhos, vivos e 
falecidos|Congregação Mariana, vivas e falecidas|Arminda Cachada Rolo|Joaquim Campos Ribeiro e 
esposa|Manuel Alves da Silva, irmãos e sobrinhos|Manuel Torres de Faria|Almas  do Pugatório|Olívia 
Miranda Ribeiro Torres e marido. 
Domingo (Epifania do Senhor) 11h15: Maria da Costa Couto e marido (Aniv. nasci.to)|Albino Martins 
Ribeiro Gomes e família|Lucinda VilaVerde Queirós|Maria Sousa de Castro|Joaquim da Cunha Alves, 
esposa e família. 

Atendimento: Quintas e Sábados, das 15h30-16h45 - Contacto: 253 871 153 (966 310 616) 
Meditando a Palavra - “DERAM O NOME DE JESUS” 

O primeiro dia de cada ano civil abre com a visita abençoada de Deus. O nascimento do Emanuel é a bênção das 
bênçãos, que a todos alcança e a todos compromete no plano salvador. Celebremos o nome de Jesus!  
Emanuel: a bênção de Deus - Festejar o Ano Novo é bênção do Deus connosco, o Emanuel e nós em Deus! 
 “Foi chamado com o nome Jesus” - O evangelho conclui com o nome dado ao recém-nascido: «foi chamado com 
o nome Jesus, o que fora dado pelo anjo antes de ter sido concebido no ventre materno».  
Datas e iniciativas do Conselho Pastoral Paroquial 
 01| SANTA MARIA MÃE DE DEUS- DIA MUNDIAL DA PAZ: Eucaristia às 11h15. 
 05| Visita aos doentes e idosos da Comunidade a partir das 9h00; Adoração às 16h30. 
 07| Reunião da LIAM; às 8h30, no Salão Paroquial | Eucaristia Vespertina às 17h30. 
 08| EPIFANIA DO SENHOR: Eucaristias às 9h00 e 11h15. 
Óbito: 24/12/2022 – Domingos do Vale e Silva, com 85 anos de idade, residente da Rua Fonte Valtim, freguesia 
de Forjães, concelho de Esposende. 
*Novo Juiz da Cruz 2023: António Filipe Torres Fernandes de Sá, assumirá este ministério.  A passagem de 
testemunho, vai ter lugar no próximo dia 8 de janeiro (Epifania do Senhor), na Eucaristia das 11h15. Desde já, 
agradecemos ter aceite este compromisso cristão! Honra-nos, com esta pronta disponibilidade para servir! 
Ao Joaquim Quesado, família e colaboradores que, tão bem desempenharam esta nobre missão, Muito Obrigado! 
Obrigado, pelo dinamismo imprimido a esta honrosa missão: ser anunciador de Cristo Ressuscitado pelos cantos 
e recantos da Vila de Forjães. Um Bem Haja!  
Ao novo juiz da Cruz, António Filipe, desejámos os maiores êxitos no serviço à Comunidade. Bom trabalho! 
*Nova zeladora do altar de Nossa Senhora de Lurdes: Irene Sinaré e a família, na impossibilidade de 
continuarem como zeladoras do altar da Senhora de Lurdes, deixam este ministério/serviço, ficando agora 
entregue a Maria Lúcia Barreira Durães e família. As Zeladoras no seu trabalho silencioso de limpeza, 
ornamentação e digno ornamento, dos lugares de culto, são contemplados com particular carinho pelo Senhor, 
até porque a sua atividade não brilha aos olhos das pessoas. Obrigada à Irene e família: deixamo-vos uma 
reconhecida gratidão ao longo de tantos anos, que dedicastes a este nobre espaço da igreja Matriz. Muito 
Obrigado, por tanta de dedicação a este trabalho de voluntariado em prol da Comunidade Forjanense. Que Nossa 
Senhora de Lurdes seja sempre o vosso refúgio, a nossa consolação, e o caminho que nos conduz a Cristo.  
CENTRO DE PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO (CPM) 
Os noivos que vão casar no ano 2023, já se podem inscrever para participar no CPM. As Sessões vão decorrer no 
Centro Paroquial de Fonte Boa, nos dias 28/01 e 4 -11 – 18 – 25 de fevereiro de 2023, sempre às 21h30. Devem 
procurar as fichas de inscrição na sacristia da igreja Matriz de Forjães. 
MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA O 56º DIA MUNDIAL DA PAZ - 1 de janeiro de 2023 
“Ninguém se salva sozinho. Juntos, recomecemos a partir da Covid-19 para traçar sendas de paz” 
«Quanto aos tempos e aos momentos, irmãos, não precisais que vos escreva. Com efeito, vós próprios sabeis 
perfeitamente que o Dia do Senhor chega de noite como um ladrão» (I Carta aos Tessalonicenses 5, 1-2). 

1. Com estas palavras, o apóstolo Paulo convidava a comunidade de Tessalónica para que, na 
expetativa do encontro com o Senhor, permanecesse firme, com os pés e o coração bem assentes na 
terra, capaz dum olhar atento sobre a realidade e os factos da história. Assim, embora apareçam tão 
trágicos os acontecimentos da nossa existência sentindo-nos impelidos para o túnel obscuro e difícil 
da injustiça e do sofrimento, somos chamados a manter o coração aberto à esperança, confiados em 
Deus que Se faz presente, nos acompanha com ternura, apoia os nossos esforços e sobretudo orienta 
o nosso caminho.  
2. A Covid-19 precipitou-nos no coração da noite, desestabilizando a nossa vida quotidiana, 
transtornando os nossos planos e hábitos, subvertendo a aparente tranquilidade mesmo das 
sociedades mais privilegiadas, gerando desorientação e sofrimento, causando a morte de tantos 
irmãos e irmãs nossos. / Arrastados na voragem de desafios inesperados o mundo da saúde 
mobilizou-se para aliviar a dor de inúmeras pessoas e procurar remediá-la; as autoridades políticas, 
que tiveram de tomar medidas notáveis em termos de organização e gestão da emergência. 
3. Passados três anos, é hora de pararmos um pouco para nos interrogar, aprender, crescer e deixar 
transformar, como indivíduos e como comunidade; um tempo privilegiado para nos prepararmos 
para o «Dia do Senhor». Hoje somos chamados a questionar-nos: O que é que aprendemos com esta 
situação de pandemia? Que sinais de vida e esperança podemos individuar para avançar e procurar 
tornar melhor o nosso mundo? 
Certamente, tendo experimentado diretamente a fragilidade que carateriza a realidade humana e a 
nossa existência pessoal, podemos dizer que a maior lição que Covid-19 nos deixa em herança é a 
consciência de que todos precisamos uns dos outros, que o nosso maior tesouro, ainda que o mais 
frágil, é a fraternidade humana, fundada na filiação divina comum, e que ninguém pode salvar-se 
sozinho. Por conseguinte, é urgente buscar e promover, juntos, os valores universais que traçam o 
caminho desta fraternidade humana. Aprendemos também que a confiança posta no progresso, na 
tecnologia e nos efeitos da globalização não só foi excessiva, mas transformou-se numa intoxicação 
individualista e idólatra, minando a desejada garantia de justiça, concórdia e paz. Com grande 
frequência, neste nosso mundo que corre a grande velocidade, os problemas generalizados de 
desequilíbrios, injustiças, pobreza e marginalizações alimentam mal-estares e conflitos, e geram 
violências e mesmo guerras. 
4. Entretanto, quando já ousávamos esperar que estivesse superado o pior da noite da pandemia de 
Covid-19, eis que se abateu sobre a humanidade uma nova e terrível desgraça: a guerra na Ucrânia 
ceifa vítimas inocentes e espalha a incerteza, não só para quantos são diretamente afetados por ela, 
mas de forma generalizada e indiscriminada para todos mesmo, a milhares de quilómetros de 
distância, sofrem os seus efeitos colaterais: basta pensar nos problemas do trigo e nos preços dos 
combustíveis. 
5. Enfim, o que se nos pede para fazer? Antes de mais nada, deixarmos mudar o coração pela emergência que 
estivemos a viver, ou seja, permitir que, através deste momento histórico, Deus transforme os nossos critérios 
habituais de interpretação do mundo e da realidade. É hora de nos comprometermos todos em prol da cura de 
nossa sociedade e do nosso planeta, criando as bases para um mundo mais justo e pacífico, seriamente 
empenhado na busca dum bem que seja verdadeiramente comum. /As variadas crises morais, sociais, políticas e 
económicas que estamos a viver encontram-se todas interligadas, e os problemas que consideramos como 
singulares, na realidade um é causa ou consequência do outro. E assim somos chamados a enfrentar, com 
responsabilidade e compaixão, os desafios do nosso mundo.  / Devemos repassar o tema da garantia da saúde 
pública para todos; promover ações de paz para acabar com os conflitos e as guerras que continuam a gerar 
vítimas e pobreza; cuidar de forma concertada da nossa casa comum e implementar medidas claras e eficazes 
para fazer face às alterações climáticas; combater o vírus das desigualdades e garantir o alimento e um trabalho 
digno para todos, apoiando quantos não têm sequer um salário mínimo e passam por grandes dificuldades. 
Precisamos de desenvolver, com políticas adequadas, o acolhimento e a integração, especialmente em favor dos 
migrantes e daqueles que vivem como descartados nas nossas sociedades.  
Compartilho estas reflexões com a esperança de que, no novo ano, possamos caminhar juntos valorizando tudo o 
que a história nos pode ensinar. Formulo votos de todo o bem aos Chefes de Estado e de Governo, aos 
Responsáveis das Organizações Internacionais, aos líderes das várias religiões. Desejo a todos os homens e 
mulheres de boa vontade que possam, como artesãos de paz, construir dia após dia um ano feliz! Maria Imaculada, 
Mãe de Jesus e Rainha da Paz, interceda por nós e pelo mundo inteiro. 
                                                                                      (Vaticano, 8 de dezembro de 2022 – Papa Francisco) 


