
Podemos ainda hoje
perguntar a nós próprios:

«Quem é esse que vai chegar?»

Serviço Litúrgico
Domingo, 04 de Dezembro — 08h30
— Paroquianos

Segunda, 05 de Dezembro — 18h00
— Manuel da Silva
— Valentim da Silva Sá
— Emília Barbosa Miranda
— Valentim da Silva Sá
— Paulo Vieira da Silva
— Manuel Silva Boaventura
— Gracinda Antónia Barbosa
— Augusto Rafael Couto da Costa, avós e tia
— Manuel António da Silva Cruz, esposa, pais

e sogros
— António Pires da Silva
— Manuel Pires Afonso
— José Carlos Alves da Costa, sogra e Maria

do Nascimento
— Manuel Pires da Rocha, filho, pais e avós
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tia
— Horácio da Silva Couto e filha
— Albino Sampaio Boaventura
— Maria Alice Barbosa Braz e pais
— Mário Ramos Fernandes, pais e irmão
— Laurinda Antónia Pires, filho, irmã Maria e

Cândido

Quarta, 07 de Dezembro — 18h00
— Almas
— Manuel Pires da Rocha
— Manuel da Silva
— Valentim da Silva Sá

Quinta, 08 de Dezembro — 08h30
— Imaculada Conceição

Sábado, 10 de Dezembro — 17h30
— Almas

Domingo, 11 de Dezembro — 08h30

— Paroquianos
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4 a 11 de dezembro de 2011
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Intenções das Missas
Sábado, 10 de Dezembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
—   Da responsabilidade

do 2.º e 5.º ano da Catequese
Domingo, 11 de Dezembro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
—  Adolescentes do 10.º Ano

— Da responsabilidade das crianças
e catequistas do 4.º Ano

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •
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Imaculada Conceição
A Festa da Imaculada Conceição antecipa

a alegria do Natal, convida-nos a amar a be-
leza, mostrando em Maria seu verdadeiro
modelo. Ela sempre foi santa e irrepreensível,
em caridade. Não convinha que a mãe do
Redentor de todos os homens fosse nalguns
momentos da sua vida sujeita ao pecado e ao
mal. Deus interveio, para através dos méritos
de Jesus, a redimir desde a sua Conceição.
Esta acção santificadora de Deus é expressa
por São Paulo: “escolheu-nos antes da cria-
ção do mundo para sermos santos e
irrepreensíveis?”. Em Maria realizou-se ple-
namente este plano de Deus que, para nós,
passa pela conversão e penitência.

Maria é a grande novidade de Deus para
um mundo que tem crise de sentido e sente
uma inquietação profunda. Cresce o medo e
diminui o gosto e a procura da verdade e do
bem. O homem é atormentado por um senti-
do de angústia como individuo e como povo.

— Ana Cristina Couto Sá
— Maria de Sá

—  Adolescentes do 7.º Ano



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
II Domingo do Advento

1.ª Leit. – Bar 5, 1-9;
Salmo – Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6;
2.ª Leit. – Filip 1, 4-6. 8-11;
Evangelho – Mc 1, 1-8.
Alguns aspetos que vão aqui ser nomea-

dos poderiam ter aparecido nas orientações
do domingo anterior, mas houve a preocupa-
ção de "dosear" os elementos, devido ao du-
plo início que celebrámos: o do ano litúrgico e
o do Advento. Tempo de Advento é tempo de
preparação para a vinda de Jesus: a vinda
definitiva no fim dos tempos e, enquanto esta
não chega, preparação para celebrar a sua
primeira vinda na história da humanidade, "fa-
zendo-se homem" (Natal).

Apesar de celebrarmos este acontecimen-
to todos os anos e de o explicarmos em al-
guns momentos das nossas celebrações, con-
vém sempre arranjar estratégias novas para
o recordar e para o viver novamente. A sobri-
edade que caracteriza as celebrações do tem-
po do Advento, os sinais propostos pela litur-
gia, a cor roxa, a especial referência do pro-
feta Isaías, de João Baptista e de Maria, mãe
de Jesus, como personagens bíblicos que pre-
param a vinda do Messias, a Coroa do Ad-
vento, etc., não nos devem fazer cair na ten-
tação da rotina, ou seja, "faz-se como se fez
no ano passado".

Os elementos que podem ajudar a viver e
a expressar que, como comunidade cristã,
queremos preparar-nos para a vinda de Jesus
podem ser diversos. A Coroa do Advento está
presente como sinal da caminhada a percor-
rer no Advento. Nos três primeiros domingos,
a primeira leitura é do Livro do Profeta Isaí-
as; são textos que, como acontece neste do-
mingo, anunciam a promessa, da parte de
Deus, de um Messias que fará justiça e inau-

gurará um tempo novo para a humanidade. O
evangelho apresenta-nos a figura e a mensa-
gem de João Baptista. É uma mensagem mui-
to clara e concisa. É uma figura que interpela
e provoca. A figura de Maria aparece em gran-
de destaque na Imaculada Conceição, que ce-
lebramos na próxima quinta-feira.

A mensagem deste 2º Domingo de Adven-
to é: "Preparai o caminho do Senhor". O
domingo anterior serviu para despertar e para
lançar o convite à vigilância, porque o Senhor
veio, vem e virá. Hoje, a Palavra de Deus con-
vida-nos à acção: Preparai o caminho do
Senhor. Para a nossa preparação, a liturgia
oferece-nos como referência aquilo que o Povo
de Israel fez para acolher o Messias. Assim
como no primeiro milénio antes de Cristo o povo
judeu se preparou para receber o Messias, as-
sim também nós devemos prepararmo-nos para
acolher a sua segunda vinda, levando à pleni-
tude o seu reino.

Como preparar esta vinda do Senhor?
O Profeta Isaías, na 1.ª Leitura, dá-nos algu-
mas ideias para preparar o caminho do Senhor:
"sejam alteados todos os vales e abatidos
os montes e as colinas; endireitem-se os ca-
minhos tortuosos e aplanem-se as veredas
escarpadas". Isaías diz ao povo que o cami-
nho por onde irá chegar o Messias será direito
e plano. Isaías leva-nos a compreender que o
caminho do Senhor é o coração do homem que
terá de fazer um sério exame de consciência
para descobrir as suas carências, para se "es-
vaziar" de todos os sentimentos supérfluos e
de toda a intenção torcida. Nesta preparação
para a vinda do Senhor, a primeira coisa a fa-
zer é rever a nossa vida para que possamos
realizar a nossa conversão que é a mesma que
João Batista pregava antes da vinda imediata
de Cristo (evangelho). Porisso podemos tam-
bém perguntar-lhe e perguntar hoje a nós
próprios: «Quem é esse que vai chegar?»

Conselho Pastoral
Tendo em vista a formação do Conselho

Pastoral, pede-se a todos os organismos e
movimentos de apostolado da Paróquia que
realizem as eleições dos seus representantes
ao Conselho Pastoral até ao próximo dia 15
deste mês. Nesse dia preciso de já ter em
minha posse os nomes de todos os eleitos para
enviar para a Arquidiocese para assim ser feita
a provisão deste órgão de consulta paroquial.

Recorda-se que nenhum elemento pode ser
eleito por mais que um organismo. Também
não podem ser eleitos os membros que fazem
parte da Fábrica da Igreja, pois já são mem-
bros do Conselho Pastoral.

Ao pároco devem fazer chegar cópia da
ata da eleição e a ficha pessoal do eleito, que
devem levantar na Sacristia.

Feira de Doces
No dia 10 de Dezembro de 2011, pelas

17h00, haverá mais uma feira de doces,
organizada pelo Grupo de Jovens de Vila-Chã,
no Salão Paroquial! Com bolos caseiros e
crepes quentinhos, esperamos por si! Venha
e delicie-se!

Horário do Cartório Paroquial
Tendo em conta o dia Santo da Imacu-

lada Conceição, o Cartório Paroquial de
Esposende esta semana só funciona no se-
guinte horário:
Terça ...............................  19h30 – 20h00
Sábado .............................  15h00 – 16h00


