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Terminou o seu mandato de cinco anos a
Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria
dos Anjos de Esposende, que era constituída
pelos seguintes elementos:
Presidente – P. Delfim Duarte Fernandes
Secretário – Artur Jorge da Silva Viana
Tesoureiro – Abílio Loureiro Menina
Vogal – Abílio Teixeira da Silva
Vogal – António Jorge Novo dos Santos
Vogal – António Martins Gonçalves Zão
Vogal – Carlos Alberto Barros Zão
Vogal – Garcia Rodrigues Domingues
Vogal – José Garcia Ferreira Domingues

De acordo com a legislação em vigor, ne-
nhum elemento, a não ser o Presidente, pode
cumprir mais de dois mandatos. Esta a razão
porque há cinco anos já tínhamos renovado a
Fábrica da Igreja com quatro elemento no-
vos, que agora se mantêm. Os outros elemen-
tos  têm que ser substituídos agora.

Reconhecendo e agradecendo o serviço
generoso e gratuito que prestaram à Comuni-
dade, alguns desde 1998, tendo levado a cabo
grandes obras, nomeadamente o restauro da
Igreja Matriz e a construção da Residência
Paroquial, apresentamos a constituição da
nova Fábrica da Igreja para o quinquénio
2013-2017:
Presidente – P. Delfim Duarte Fernandes
Secretário – Abílio Teixeira da Silva
Tesoureiro – António Jorge Novo dos Santos
Vogal – Maria Cristina Ribeiro da Silva Couto
Vogal – Daniel Alves Miranda Marques
Vogal – Isabel Martins Viana de Paula

Monteiro
Vogal – José Garcia Ferreira Domingues
Vogal – Manuel dos Passos Eiras Martins
Vogal – Carlos Alberto Barros Zão

Fábrica da Igreja

Feliz Ano Novo 2013!...
Coloquemos a nossa vida
perante o olhar de Deus.



Proibido desistir!...
Mensagem de Ano Novo do Sr. Arcebispo

Apesar das inúmeras previsões apocalípti-
cas para este ano, o nosso Deus preferiu con-
tinuar a dar-nos a oportunidade de desfrutar
deste belo mundo, que Ele próprio preparou
outrora para nós, pois, continuando a cami-
nhar nos conteúdos do Credo, acreditamos que
“por Ele todas as coisas foram feitas”.

Neste sentido, considero que qualquer men-
sagem de ano novo deve despertar uma razão
válida para continuarmos a viver com alegria
neste status social tão sombrio. A propósito, a
prestigiada revista norte-americana Time ele-
geu como figura do ano o Presidente Barack
Obama. Contudo, eu preferia eleger como fi-
gura do ano um conjunto de pessoas que, no
meio de adversidades físicas e económicas,
mesmo assim conseguiram ser um factor de
enorme orgulho para o país: os atletas portu-
gueses dos Jogos Paralímpicos de Londres, al-
guns deles da nossa Arquidiocese, e a quem
saúdo pessoalmente!

Na mensagem do ano passado, tinha res-
saltado aqueles seis pescadores das Caxinas,
que sobreviveram durante três dias em alto
mar. Do mesmo modo, estes atletas também
“sobrevivem” a dificuldades quotidianas para
que, através do desporto, revelem a igualdade
de oportunidades, acentuem o combate à dis-
criminação e cimentem a valorização das pes-
soas com deficiência.

Com o evento do Átrio dos Gentios, perce-
bemos que afinal a vida, para crentes e não-
crentes, tem valor em qualquer circunstância
existencial, mesmo quando ameaçada pela cri-
se. Na sua mensagem para o Dia Mundial da
Paz, o Papa Bento XVI surpreende-nos ao afir-
mar que aí se encontra precisamente a solu-
ção da actual crise: “para sair da crise finan-

Prenda ao Sr. Arcebispo
O Ofertório para a Prenda ao Senhor Ar-

cebispo nas suas Bodas de Prata Episcopais
rendeu 480,00 € (quatrocentos e oitenta euros).

A paróquia de Santa Maria dos Anjos
louva a Deus pelo seu Pastor.
Saudando-o no seu Jubileu

implora a sua Bênção Episcopal
manifestando a sua

Comunhão e Gratidão.

ceira e económica actual, que provoca um
aumento das desigualdades, são necessárias
pessoas, grupos, instituições que promovam a
vida, favorecendo a criatividade humana para
fazer da própria crise uma ocasião de discer-
nimento e de um novo modelo económico.”

A vida humana é um tráfico de encontros.
E por isso, peço a Deus que nos dê a sabedo-
ria da paz para esses encontros. Aquela paz
interior que promove a vida, que dissipa a ló-
gica da violência, que dissemina a corrupção,
que transforma os olhares pessimistas, que
rompe com as muralhas das ditaduras e que
sufoca as tonalidades da indiferença. Aliás, à
semelhança de Maria, a Rainha da Paz, os
atletas paralímpicos são um testemunho ac-
tual que nos faz acreditar que realmente “nada
é impossível”.

O mundo não se constrói apenas com gran-
des presidentes, grandes descobertas científi-
cas ou grandes discursos musculados, mas
também com pequenos e silenciosos gestos de
paz que tornam possível a sociabilidade hu-
mana e garantem a sobrevivência do próprio
planeta. E o gesto do Papa Bento XVI para
com o seu desleal mordomo neste Natal com-
prova que a humildade abre mais portas que
a autoridade.

Para terminar, o “ano internacional da co-
operação para a água”, que celebra-se durante
este ano de 2013, responsabiliza-nos para a
ecologia. A fé, traduzida no amor ao próxi-
mo, também se manifesta no cuidar deste
“chão” que pisamos, para que as gerações
futuras desfrutem dele com qualidade, antes
que sejamos nós os autores de um cenário
apocalíptico (catástrofe) sobre o mundo.

Porque o Deus da Vida acredita e não de-
siste de nós, nós acreditamos que vale mesmo
a pena viver: é esta a razão primordial! Por
isso, um profundo obrigado aos atletas para-
límpicos por, neste tempo de crise, nos terem
ensinado que desistir é uma acção proibida!

D. Jorge Ortiga, A. P.

de onde me virá o auxílio?» (Sal 121, 1).
O nosso auxílio vem do Senhor!...
Diante do Presépio depositamos
todos os sonhos para 2013,
e todas as lágrimas e esperanças
contidos nos nossos corações.

que vieste acender


