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Estamos a viver o Ano da 
Família Amoris Laetitia, uma 
iniciativa do Papa Francisco 
que teve início no dia 19 de 
março de 2021 e terminará 
no dia 26 de junho de 2022, 
por ocasião do X Encontro 
Mundial das Famílias, em 
Roma. Através desta inicia-

tiva, o Papa Francisco pretende, que nas paróquias surja um movimento de reflexão 
e de estudo que ajude a viver a riqueza presente na exortação Amoris Laetitia. Neste 
sentido, têm existido várias iniciativas, tais como o Dia Mundial dos Avós e idosos, 
Rosário para as famílias, Rosário dos namorados e a campanha I am Church (Eu sou 
Igreja). Estas iniciativas são promovidas pelo Discatério para os Leigos, a Família e a 
Vida para toda a Igreja acessíveis através da página: http://www.laityfamilylife.va.

Interpela-me de modo particupar a Campanha #Iamchurch que consiste na divul-
gação de videos onde pessoas com deficiência e provenientes de várias partes do 
mundo contam a sua própria experiência de fé e afirmam: Eu sou Igreja! Em cada video 
vemos como estas pessoas contribuem para a vida comunitária e evangelização.

A Congrégation des Petites Soeurs Disciples de l’Agneau, em França, integra três 
religiosas com o síndrome de Down. No terceiro video #Iamchurch, estas irmãs repe-
tem, por várias vezes, Je suis heureuse – eu sou feliz”, desmistificando a ideia comum 
de que alguém que vive em condição de deficiência esteja destinado a uma vida de 
sofrimento. A Irmã Véronique, uma das freiras, afirma: “Amo a vida, e sou feliz na minha 
comunidade. Devemos guardar o sorriso para testemunhar e trazer à nossa volta uma 
mensagem de alegria.” A deficiência não é um obstáculo à felicidade, nem à capaci-
dade de me relacionar com Deus. Todos nós podemos contribuir para testemunhar a 
Beleza de Deus, a dificuldade ou o sofrimento não é razão suficiente para me manter 
em silêncio ou indeferente a Deus, disso dão-nos testemunhos estas pessoas com 
deficiência.

#IamChurch

Dia 1 -  Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus
 - 55º Dia Mundial da Paz.
 - Primeiro Sábado.
Dia 2 - Solenidade da Epifania
Dia 4 - Eucaristia de Sufrágio pelos Irmãos de S. Geão, às 16h30
 - Eucaristia de Sufrágio pelos Irmãos de SS. Salvador, às 17h00
Dia 6 -  Eucaristia na Capela de Santo António, às 17h00
Dia 7 - Primeira Sexta-feira.
 - Exposição do Santíssimo e Eucaristia, às 15h00
Dia 9 - Festa de Batismo do Senhor
 - Benção dos Padrinhos e Madrinhas de Batismo e Crisma, às 11h00
Dia 15 - Reunião de Jovens, às 15h00
Dia 16  - Reinício de Catequese, às 10h.
Dia 18 - Início do Oitavário de Oração pela unidade dos Cristãos
Dia 20 - Reunião do Conselho Económico, às 18h.
Dia 21 - Festa de S. Sebastião. Eucaristia às 16h30 (transferida)
Dia 22 - Reunião de Jovens, às 15h00.
Dia 23  - Domingo da Palavra (III Domingo do Tempo Comum)
Dia 23 - Rumo à JMJ, no Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, às 15h00
Dia 25 - Festa da Conversão de S. Paulo. Fim do Oitavário de Oração
  pela unidade dos Cristãos.
Dia 26 a 2 - Semana de Oração pela Vida Consagrada
Dia 27 - Eucaristia na Capela de N. S. da Ajuda, às 17h30.

Agenda Pastoral

toda a informação em
www.paroquiadepenajoia.pt

“Só a humildade é o caminho que nos conduz a Deus e, ao mesmo tempo, 
porque nos conduz a Ele, leva-nos também ao essencial da vida, ao seu 
verdadeiro significado, à razão mais fiável pela qual vale a pena viver 
a vida. Só a humildade nos abre à experiência da verdade, da alegria 
genuína, do conhecimento que conta. Sem humildade, estamos “desliga-
dos” da compreensão de Deus e de nós mesmos. Os Magos podiam ter 
sido grandes de acordo com a lógica do mundo, mas tornam-se peque-
nos, humildes, e por esta mesma razão conseguem encontrar Jesus e 
reconhecê-lo. Aceitam a humildade de procurar, de partir, de perguntar, de 
arriscar, de cometer erros.”

Papa Francisco, Audiência 22 de dezembro de 2021



Dia 1 - Moledo, às 9h00; S. Geão às 10h00 e Molães às 11h00
Dia 2 - SS. Salvador às 9h00, Valclaro às 10h00 e Molães às 11h00
Dia 8 - Eucaristia Vespertina, Valclaro, às 17h00.
Dia 9 - S. Geão às 9h00; SS. Salvador às 10h00 e Molães às 11h00.
Dia 15 - Eucaristia Vespertina, SS. Salvador, às 17h00.
Dia 16 - Valclaro às 9h00, S. Geão às 10h00 e Molães às 11h00
Dia 22 - Eucaristia Vespertina, S. Geão, às 17h00.
Dia 23 - SS. Salvador; às 9h00, Valclaro; às 10h00 e Molães às 11h00
Dia 29 - Eucaristia Vespertina, Valclaro, às 17h00.
Dia 30 - S. Geão às 9h00; SS. Salvador às 10h00 e Molães às 11h00.

Celebrar a Fé Bênção dos Padrinhos e Madrinhas

Festa de S. Sebastião

Cantar dos Reis

No dia 9 de janeiro celebraremos a Festa do Batismo do Senhor. Na verdade, 
Jesus que não precisava de ser batizado, quis ser batizado, para termos a oportu-
nidade de celebrarmos a Cristo, no qual todo o cristão é batizado, nosso modelo 
e ideal de vida.

Ao celebrarmos o Batismo de Jesus, queremos também recordar o nosso Ba-
tismo e o compromisso assumido na celebração do Crisma. Nesta afirmação da 
nossa identidade como cristãos, os nossos padrinhos e madrinhas de Batismo 
e Crisma assumem uma responsabilidade testemunhal na qual devemos estar 
agradecidos.

Assim, neste dia convidamos os Padrinhos e Madrinhas de Batismo e de 
Crisma a participarem na Eucaristia Dominical, às 11h00, em Molães.

09 de janeiro - Benção dos Padrinhos e Madrinhas, 11h00, em Molães

A Festa Litúrgica de S. Sebastião é no dia 20 de janeiro, por motivos de agenda 
celebraremos, na nossa comunidade, no dia 21 de janeiro. S. Sebastião é padroe-
iro da Diocese de Lamego e celebraremos, na Paróquia de Penajóia, Eucaristia 
na sua capela.

 Dia 21, sexta feira
  16h30 - Eucaristia na Capela de S. Sebastião

Nota: Este ano, devido às condições da pandemia, não voltamos a realizar 
nem a confraternização no dia 21 de janeiro, nem o Leilão das Falachas no do-
mingo seguinte.

Catequese

Reunião de Jovens

Este ano, mais uma vez, não realizaremos o Cantar dos Reis, atendendo às 
condições de Pandemia que estamos a viver e às restrições impostas pelo Estado 
até ao dia 10 de janeiro. Na enventualidade de os dados se alterarem poderemos 
cantar as Janeiras, no final do mês de Janeiro. Uma vez mais o valor angariado 
iria reverter para cada lugar de culto da nossa Paróquia. No entanto, as pessoas 
que desejarem poderão dar a oferta dos Reis com o mesmo fim entregando essa 
oferta no seu lugar de culto.

A catequese iniciará, após o período de interrupção no dia 16 de janeiro, com 
os seus catequistas e respetivos lugares.

Continuamos a apelar aos pais e às mães para que tragam as crianças à cate-
quese e Eucaristia Dominical em Molães respeintando sempre as regras propos-
tras pela DGS: o uso de máscara e o devido distanciamento social.

As reuniões de Jovens retomarão aos sábados à tarde, respeitando todas as 
regras que são impostas pela DGS: uso de máscara e em espaços que respeitem 
o distanciamento.

 dia 15 de janeiro - reunião de jovens, às 15h00
 dia 22 de janeiro - reunião de jovens, às 15h00
 dia 23 de janeiro - Rumo a JMJ 2023, no Santuário de Nossa Senhora 
        dos Remédios, às 15h00

Dia da Palavra

O Papa Francisco institui em 2019 o Domingo da Palavra de Deus a ser cel-
ebrado todos os anos nas comunidades católicas no terceiro Domingo do Tempo 
Comum com o objetivo de promover a “familiariadade”com a Sagrada Escritura. 
“A Bíblia não pode ser património só de alguns e, menos ainda, uma coletânea de 
livros para poucos privilegiados”, escreve Francisco, na carta apostólica Aperuit 
illis. “O dia dedicado à Bíblia pretende ser, não ‘uma vez no ano’, mas uma vez por 
todo o ano, porque temos urgente necessidade de nos tornar familiares e íntimos 
da Sagrada Escritura e do Ressuscitado, que não cessa de partir a Palavra e o 
Pão na comunidade dos crentes”, esclarece ainda o Papa.

A celebração deste dia também pretende motivar os cristãos para a leitura da 
Palavra de Deus promovendo a existência de uma Bíblia em cada Lar e Familia

Domingo da Palavra de Deus, 23 de janeiro.


