
  
 

Forjães (Santa Marinha) – Intenções de 9 a 15 de janeiro de 2023 
 
Segunda, 17h30: José Maria Costa Couto|Maria de Lurdes Faria Correia (CSS)|Manuel Alves da Cunha 
(CSS)|Cirilo Martins Ribeiro (CSS)|Avelino Queirós Ribeiro (CSS). 
Terça, 17h30: Andreia Coutinho, pai, avós e tios|Augusto Duarte dos Santos (CSS)|Maria de Fátima dos 
Santos Quintão (CSS)|Salvador do Casal Almeida (CSS). 
Quarta, 17h30: Laurinda Gonçalves Pereira (Aniv. faleci.to)|Maria Alves Pereira e marido. 
Quinta, 17h30: Iria de Jesus Dias da Costa e marido (Aniv. nasci.to). 
Sexta, 17h30: Domingos Torres da Cruz (Aniv. faleci.to)|António Ribeiro de Faria e Silva (CSS)|Domingos 
do Vale e Silva (CSS). 
Sábado,17h30: Rui Dias Moura (Aniv. faleci.to)| Maria Amélia Marques Simão|Maria Rodrigues de 
Almeida, marido, filhos e netos|Almas do Purgatório e devotos (Madorra)|Avelino de Queirós 
Ribeiro|Maria de Lurdes Rodrigues Dias|Maria Mercês da Silva Costa. 
II Domingo Comum 9h00:Arnaldo Martins Ribeiro, esposa, filhos, vivos e falecidos|Arminda Cachada 
Rolo|Honra do Sagrado Coração de Jesus|Joaquim Almeida dos Santos, esposa e filho. 
II Domingo Comum 11h15: Albino Martins Ribeiro Gomes e família|Maria Emília Arriscado Ribeiro e 
pais|Carolina Faria Torres e marido|Joaquim campos Ribeiro e esposa|Joaquim Lages, esposa e filho 
António|Augusto Rodrigues da Silva e esposa. 
Atendimento: Quintas e Sábados, das 15h30-16h45  - Contacto: 253 871 153 (966 310 616) 
Meditando a Palavra - “REGRESSARAM À SUA TERRA POR OUTRO CAMINHO” 
A Epifania faz-nos ter um olhar mais profundo sobre o nosso quotidiano. Ao abrirem, então, os seus tesouros, 
ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra». Façamos como os Magos: adoremos Jesus Cristo, ofereçamos-
lhe o nosso ser, esse maior tesouro que trazemos como dom, juntamente com as nossas alegrias e tristezas de 
cada dia. Fiquemos mais próximos de Deus e assim seremos mais felizes! (Igreja Viva) 
Datas e iniciativas do Conselho Pastoral Paroquial 
 08| EPIFANIA DO SENHOR: Eucaristias às 9h00 e 11h15 (Missa com os Escuteiros) 
 14| Eucaristia Vespertina às 17h30. 
 15| II Domingo Comum: Eucaristias às 9h00 e 11h15(Entrega da Bíblia (4º ano). 
*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: deixámo-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.  
*Direção da Congregação Mariana para o triénio 2023/2024/2025: Presidente – Ana Patrícia Martins Dias| 
Secretária – Liliana Generosa Ferreira Martins Torres | Tesoureira – Sara Cristina Viana de Almeida. 
*Oratórios da Sagrada Família: 190,00€ (Pedreira – Jacinta Martins Marques) | 142,60€ (Estrada da Madorra 
– Maria Deolinda Pereira Cruz) | 180,0€ ‘vários anos’ (Infia – Paula Sá). 
CENTRO DE PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO (CPM) 
Os encontros do CPM/2023 vão decorrer no Arciprestado de Esposende, aos sábados, entre os dias 28 de 
janeiro e 25/02, pelas 21h00, no Centro Paroquial de Fonte Boa. As inscrições estão abertas!  
MENSAGEM DE ANO NOVO DE D. JOSÉ CORDEIRO 
"A paz esteja convosco. O primeiro de janeiro é o Dia Mundial da Paz, instituído há 55 anos por São Paulo VI. É 
também a Solenidade da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus. No começo do novo ano 2023, auguramos que seja 
um ano de paz e, como sublinha o Papa Francisco, ninguém se salva sozinho. Na travessia da Covid-19, nas 
consequências da guerra da Ucrânia e em tantos outros lugares do mundo, só juntos podemos construir a paz e a 
reconciliação, no perdão e no alargamento dos horizontes da esperança. Por isso, alarga a racionalidade, alarga a 
interioridade, sê uma pessoa de esperança. Aqui, junto da Senhora do Sameiro, onde sonhamos celebrar, antes de  

 
 
 
partirmos para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, com os jovens que iremos receber de tantas dioceses 
do mundo e com aqueles que da Arquidiocese de Braga irão participar, queremos com os jovens construir os 
caminhos da paz." Vídeo disponível em www.diocese-braga.pt 
 

A DESPEDIDA DE BENTO XVI 
"Bento XVI voltou à Casa do Pai" dizia o comunicado do Vaticano. “Com pesar informo que o Papa Emérito Bento 
XVI faleceu hoje às 9h34, no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano”, dizia a nota do diretor da Sala de Imprensa, 
Matteo Bruni, divulgada na manhã do dia 31 de janeiro. As últimas palavras de Bento XVI foram pronunciadas 
por volta das 3h da madrugada de 31 de dezembro, algumas horas antes de morrer. Quem as ouviu foi o 
enfermeiro de turno, que naquele momento estava a sós com o Papa emérito e referiu as palavras ao secretário, 
o bispo Georg Gänswein. Com um fio de voz, mas de modo distinguível, disse em italiano: "Senhor, amo-te!”, 
segundo Vaticano. Bento XVI tinha recebido a Unção dos Enfermos na última quarta-feira no final da missa 
despedida a Bento XVI no mosteiro e na presença dos Memores Domini, que o assistem diariamente há anos. "Com 
comoção, recordamos a sua pessoa tão nobre, tão amável. E no coração sentimos tanta gratidão: gratidão a Deus 
por tê-lo dado à Igreja e ao mundo; gratidão a ele, por todo o bem que fez e, sobretudo, por seu testemunho de fé 
e oração, especialmente nestes últimos anos de sua vida retirada. Só Deus conhece o valor e a força da sua 
intercessão, dos seus sacrifícios oferecidos pelo bem da Igreja", disse o Papa Francisco sobre o Papa Emérito 
Bento XVI, durante a celebração das Vésperas no mesmo dia, na Basílica de São Pedro, em Roma. O corpo do Papa 
Emérito ficou exposto na Basílica de São Pedro até a noite de ontem, 4 de janeiro. Até o fechamento desta edição 
mais de 135 mil pessoas haviam passado para prestar homenagem a Bento XVI. O funeral será na quinta-feira, 5 
de janeiro, às 9h30, na Praça de São Pedro, presidido pelo Papa Francisco.  Bento XVI tornou-se Papa em 19 de 
abril de 2005, logo após a morte de São João Paulo II e tornou-se Emérito em 28 de fevereiro de 2013. A renúncia 
por motivos de saúde foi a primeira em quase seis séculos. Desde a renúncia o Papa Emérito vivia no mosteiro 
Mater Ecclesiae, no Vaticano. O Papa Emérito visitou Portugal durante o seu pontificado, entre os dias 11 e 14 de 
maio de 2010, em Viagem Apostólica pelo 10° aniversário da beatificação de Jacinta e Francisco, pastorinhos de 
Fátima. Ele esteve nas cidades de Lisboa, Fátima e Porto. Uma Eucaristia em sufrágio da alma do Papa Emérito 
Bento XVI aconteceu ontem (10/janeiro/2023) na Catedral de Braga, presidida pelo arcebispo, D. José Cordeiro. 
 

ACOLHIMENTO DOS SÍMBOLOS DA JMJ DE 1 A 6 DE AGOSTO 2023 
OS SÍMBOLOS DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE, VÃO PERCORRENDO TODAS AS DIOCESES DE 
PORTUGAL.  DA DIOCESE DE VIANA DO CASTELO 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! 
 

OS SÍMBOLOS DA JMJ 
A Jornada Mundial da Juventude conta com os símbolos que a acompanham e representam: a Cruz peregrina e o 
ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani. Nos meses que antecedem cada JMJ, os símbolos partem em 
peregrinação para serem anunciadores do Evangelho e acompanharem os jovens… 
A Cruz peregrina - Com 3,8 metros de altura, a Cruz peregrina, construída a propósito do Ano Santo, em 1983, 
foi confiada por João Paulo II aos jovens no Domingo de Ramos do ano seguinte, para que fosse levada por todo o 
mundo. Desde aí, a Cruz peregrina, feita em madeira, iniciou uma peregrinação que já a levou aos cinco 
continentes e a quase 90 países. Tem sido encarada como um verdadeiro sinal de fé. 
O ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani - Desde 2003 que a cruz peregrina conta com a companhia do 
ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, que retrata a Virgem Maria com o Menino nos braços. Este ícone foi 
introduzido ainda pelo Papa João Paulo II como símbolo da presença de Maria junto dos jovens. Com 1,20 metros 
de altura e 80 centímetros de largura, o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani está associado a uma das 
mais populares devoções marianas em Itália. É antiga a tradição de o levar em procissão pelas ruas de Roma, para 
afastar perigos e desgraças ou pôr fim a pestes. O ícone original encontra-se na Basílica de Santa Maria Maior, em 
Roma, e é visitado pelo Papa Francisco que ali reza e deixa um ramo de flores, antes e depois de cada viagem 
apostólica. 


