
   
 

Forjães (Santa Marinha) – Intenções de 30/01 a 5 de fevereiro de 2023 
 

Segunda, 17h30: António Ribeiro de Faria e Silva (CSS)|Domingos do Vale e Silva (CSS)|Maria de Fátima 
Oliveira Velha de Queirós e família|Almas do Purgatório. 
Terça, 17h30: Augusto dos Santos Sinaré e filho António|Almas do Purgatório. 
Quarta, 17h30: Maria de Lurdes Gonçalves de Almeida (Aniv. faleci.to)|Olívia Miranda Ribeiro Torres 
(Aniv. nasci.to)|Maria Alves Pereira e mãe|Almas do Purgatório|Emília dos Santos Silva|(CSR)|Fernando 
Alberto Correia Pimenta (CSR). 
Quinta, 17h30: Joaquim do Casal Ribeiro|Severino da Silva e esposa|Laurinda Alves Rolo e 
marido|Andreia Raquel Neiva Coutinho e pai. 
Sexta, 17h30: Associados do Sagrado Coração de Jesus, vivos e falecidos|Almas do Purgatório|Maria 
Cândida da Costa Matos (CSR)|Maria de Lurdes Faria Correia (CSR). 
Sábado,17h30: Almas do Purtgatório e devotos (Madorra)|Maria Amélia Marques Simão|Domingos do 
Vale e Silva e esposa|António Sousa da Costa|Albino Lima da Cruz e pais|Adelino da Silva Casal|Artur 
Rodrigues de Almeida e Maria da Glória Faria dos Santos e nora|António Quesado Sinaré|Orestes Amorim 
de Carvalho e esposa. 
V Domingo Comum 9h00:Brelhantina Rodrigues Meira, marido, filhos e netos|Arnaldo Martins Ribeiro, 
esposa, filhos, vivos e falecidos|Congregação Mariana, vivas e falecidas|Joaquim Campos Ribeiro e 
esposa|Arminda Cachada Rolo. 
V Domingo Comum 11h15: Albino Martins Ribeiro Gomes e família|Joaquim Lages, esposa e filho 
António|Andreia Coutinho, pais e avós|Fernanda da Cruz Neiva e pais|Maria Cândida da Costa Matos 
(CM)|Maria de Lurdes Faria Correia (CM). 
Atendimento: Quintas e Sábados, das 15h30-16h45 - Contacto: 253 871 153 (966 310 616) 

Meditando a Palavra - “É GRANDE NOS CÉUS A VOSSA RECOMPENSA” 
As bem-aventuranças iluminam o ser e a vida do cristão, oferecem-nos um novo ponto de vida sobre o mundo. As 
bem-aventuranças revelam-nos que a presença e a ação de Deus nos introduzem na essência da felicidade. 
“A vossa recompensa é grande nos céus” -  A fé cristã, para muitas pessoas, está associada a proibições e 
ressentimentos, a quase tudo o que é enfadonho. Infelizmente, o medo dominou ou continua a dominar grande 
parte do imaginário cristão dessas pessoas. É uma tremenda perda, quando a fé rima apenas com frustração e 
sofrimento, medo e pecado. O Sermão da Montanha, cuja leitura iniciamos neste domingo, pode ajudar-nos a 
perceber a fé cristã como uma prática de liberdade e de esperança. É mais do que uma doutrina e normas morais.. 
É um modo eficaz de renovação da fé, um modo adequado de permitirmos que Jesus Cristo inspire a 
transformação da nossa vida. Apreciemos o encanto e a beleza dos ensinamentos do Mestre. São exigentes, sem 
deixar de nos fascinar pela possibilidade de viver a verdadeira felicidade. Há uma nova condição que se apresenta 
a cada um dos bem-aventurados: deles é o reino dos céus; serão consolados; para eles haverá misericórdia; serão 
chamados filhos de Deus: “A vossa recompensa é grande nos céus”.  

Datas e iniciativas do Conselho Pastoral Paroquial 
 29| IV Domingo Comum: Eucaristias às 9h00 e 11h15. 
Fevereiro: 02| Visita aos doentes e idosos da Comunidade| Adoração ao Santíssimo a partir das 16h30| Às 17h30, 
Bênção das velas e procissão, seguida da Eucaristia da Festa da Apresentação do Senhor. 
 04| Eucaristia Vesperina às 17h30. 
 05| V Domingo Comum: Eucaristias às 9h00 e 11h15 (Missa de Piedade com os Escuteiros). 
 06 a 11| Interrupção das Sessões de Catequese. 
 11| Visita aos doentes dos grupos de Catequese e Catequistas a partir das 14h30|Eucaristia Vespertina 
às 17h30. 
*Óbito: 22/01/2023 – José Arantes Moreira, com 83 anos de idade, residente na Rua da Várzea, freguesia de 
Forjães, concelho de Esposende. 
*O peditório das Zeladoras do Sagrado Coração de Jesus, rendeu 1.210,00€. muito obrigado! 
*A Congregação Mariana entregou ao fundo paroquial (Fábrica da Igreja) - do triénio 2021/2021 e 2022 - a 
quantia de 775,00€. muto obrigado! 

CERIMÓNIA REALIZA-SE NO DOMINGO, 29 DE JANEIRO, PELAS 18H00 
Arcebispo Metropolita convida todos os diocesanos a acolher símbolos da JMJ 

O Arcebispo Metropolita de Braga e Primaz das Espanhas, D. José Cordeiro, convidou todos os diocesanos a 
participarem na cerimónia da receção aos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. 
 
 

 
 
 
O convite foi feito numa publicação de D. José Cordeiro na sua página oficial no facebook, onde o Prelado 
bracarense faz saber que também os dois Bispos Auxiliares da Arquidiocese de Braga, D. Nuno Almeida e D. Delfim 
Gomes, vão estar presentes na cerimónia que se realiza no domingo, dia 29 de janeiro, na Ponte da Amizade sobre 
o rio Neiva, que liga a Arquidiocese de Braga à Diocese de Viana do Castelo, através das freguesias de Antas 
(Esposende) e Castelo de Neiva (Viana do Castelo). 
«Aponta aí da tua agenda: no domingo, 29 de janeiro, às 18h00, na Ponte da Amizade (Castelo de Neiva, Viana do 
Castelo – Antas, Esposende), eu, o D. Delfim e o D. Nuno, contamos contigo para recebermos os símbolos da JMJ», 
convidou, num tom personalista, D. José Cordeiro. 
A publicação do Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas foi acompanhada de um vídeo que enquadra uma 
performance protagonizada por um grupo de seis jovens que integram o Coro da Jornada Mundial da Juventude 
Lisboa 2023. 
«Estas vozes dos jovens da nossa Arquidiocese que integram o coro da Jornada Mundial da Juventude!? 
Fantásticas!», comentou D. José Cordeiro. 
A entrada dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 na Paróquia de São Paio de Antas, no 
Arciprestado de Esposende, marca o início da respetiva peregrinação pelos 14 Arciprestados da Arquidiocese de 
Braga. 
A grande cruz de madeira e o ícone de Maria são entregues pela Diocese de Viana do Castelo à Arquidiocese de 
Braga na Ponte da Amizade, seguindo-se depois uma caminhada até à igreja paroquial de São Paio de Antas, onde 
tem lugar uma Adoração ao Santíssimo. Os símbolos são entregues à Diocese de Aveiro no início de março.  
                                                                                                                                                      (in “Diário do Minho”, 24.01.2023) 

 
PEREGRINAÇÃO DOS SÍMBOLOS DA JUVENTUDE 

(continuação do número anterior) [Igreja Viva] - Como será o caminho dos símbolos?  
[Alberto Gonçalves] - Os símbolos vão chegar a Esposende, vindos de Viana, e a partir dali decidimos que cada 
arciprestado criaria o seu programa. Desde o início deste trabalho, a caminho da JMJ, a equipa do COD do 
Departamento da Pastoral Juvenil teve esta regra - Diocese, Arciprestado, Paróquia - Paróquia, Arciprestado, 
Diocese - para haver aqui um caminho e uma união do trabalho. Serão dois ou três dias, por cada arciprestado, e 
em função disto, cada arciprestado apresentou o programa. Nós somos os facilitadores desse programa, depois 
demos liberdade. É aí que temos que ser Igreja sinodal, temos que perguntar às bases. Não é impor, mas é propor. 
Propusemos uma série de indicações com textos, com ambientes, com locais de visita e a partir dali, cada um 
dentro do seu arciprestado, daquilo que era possível e em função do tempo conseguiram encaixar um programa. 
Alguns terão bandas filarmónicas, outros com jazz, outros com uma carrinha, com a cruz. Se o tempo permitir a 
passar pelo centro comercial, as escolas, como eu disse antes. Os símbolos serão guardados pela GNR, pela PSP, 
pelos bombeiros. As forças de segurança também estão envolvidas nisto e portanto, toda a comunidade está. A 
cruz tem um guião de manuseamento. Toda a gente está envolvida, desde a catequista, desde padre, o jovem que 
é o líder do grupo jovens, a equipa arciprestal.  
[Igreja Viva] - E o encerramento na cidade de Braga?  
[Alberto Gonçalves] - O último momento será em Braga. Nesta altura ainda há dois ou três pormenores a serem 
decididos, mas o que está planeado é ser na Sé, com o Arcebispo de Braga e o Bispo de Aveiro, para que seja uma 
saída em grande, com um momento de festa, na passagem para a outra diocese, que também vai acolhê-los bem.  
[Igreja Viva] - O que pode falar da Cruz e do Ícone?  
[Alberto Gonçalves] - A cruz é mais conhecida, até porque foi entregue por João Paulo II. Não foi entregue para 
se fazer uma Jornada Mundial da Juventude, era só para fazer uma coisa interna. Lembro-me que há anos estive 
em Roma, ainda o Papa João Paulo II era vivo, e estávamos num encontro. E eles diziam: “Olha, nunca ninguém 
imaginou que este nosso encontro ia dar nisto, que é a Jornada Mundial”. Os próprios italianos ficaram 
surpreendidos com o que a cruz fez e era só uma cruz de madeira. É uma cruz de madeira, com uma placa que 
tem o significado. Quando pergunto aos colegas das outras dioceses - “explique-me a questão dos símbolos, ou 
algumas indicações” - a resposta sempre diz “não é preciso fazer nada, A cruz sozinha faz tudo”. E depois Maria 
ao lado. Maria que esteve sempre ao lado da Cruz, ao lado do Filho. É mesmo isso. É o ícone que acompanha aquela 
cruz, como Maria estava ao lado do Filho, ela também segue sempre ao lado, e toda a gente olha para a cruz e para 
o ícone como um só. Todos dizem que os dois “fazem tudo sozinhos”. Nós só temos que os transportar com 
dignidade e levá-los aos ambientes.   
                                                                                            (in “Diário do Minho”, 19 de janeiro de 2023, Renata Rodrigues) 
 
 
 
 


