
Feliz Ano Novo!...

Coloquemos a nossa vida

perante o olhar de Deus.

Serviço Litúrgico
Domingo, 01 de janeiro — 08h30
— Paroquianos

Segunda, 02 de janeiro — 18h00
— Manuel Pires da Rocha
— Manuel da Silva
— Valentim da Silva Sá
— Artur Pires da Rocha e esposa
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria Lúcia Barbosa Pires e marido
— António Pires da Silva
— Manuel da Costa Neiva
— Helena Lemos Neiva, marido e irmãos
— José Alves Couto Junior
— Maria Lisboa Pires, marido e filha
— Américo Bento Queirós
— Manuel Pires Afonso
— Amélia Ferreira Pires e filho Aurélio
— Jerónimo da Silva Couto, esposa, filho e

genro
— Virgínia Sampaio Boaventura, marido, gen-

ro, irmãos e cunhados

Quinta, 05 de janeiro — 18h00
— Almas
— Manuel António Silva Cruz
— Manuel da Silva
— Valentim da Silva Sá
— António da Silva, pai e avós
— Laurinda Antónia Pires e filho
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Gracinda Antónia Barbosa
— Manuel Pires da Rocha, filho, pais e sogros
— Manuel Pires Afonso
— José Carlos Alves da Costa, sogra e Maria

do Nascimento
— Augusto Rafael Couto da Costa, avós e tia
— António Gonçalves Jorge Junior e família

Sábado, 07 de janeiro — 17h30
— Almas

Domingo, 08 de janeiro — 08h30
— Paroquianos
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01 a 08 de janeiro de 2012
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Intenções das Missas

Sábado, 07 de janeiro – 17h30

Leitores:

Acólitos:

—   Da responsabilidade

do 2.º e 5.º ano da Catequese

Domingo, 08 de janeiro – 08h30
Leitores:

Acólitos:

— Da responsabilidade das crianças

e catequistas do 4.º Ano
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— Maria dos Anjos Ribeiro
— Ana Isabel Miranda da Quinta
—  Adolescentes do 8.º Ano



Outros assuntosOutros assuntosOutros assuntosOutros assuntos
Oitava do Natal

1.ª Leit. –  Num 6, 22-27;

Salmo – Sal 66, 2-3. 5- 6 e 8;

2.ª Leit. –  Gal 4, 4-7;

Evangelho – Lc 2, 16-21.

Olhamos, hoje, o Natal, através da Mãe
de Deus. Por um lado, convida-nos a contem-
plar a sua maternidade que tornou possível o
Natal; por outro, convida-nos, a partir dela, a
contemplar o mistério do Natal. Olhando
Maria, contemplamos a santidade por exce-
lência; ela é a "Santa Maria, Mãe de Deus",
é a primeira do santoral, porque nela a graça
de Deus atingiu a plenitude e dela nasceu o
"Autor da Vida". É Maria que apresenta o
Menino aos pastores que vêm adorá-Lo, tor-
nando-se anunciadores da Boa Nova. Algo
parecido terá que acontecer connosco. É
Maria, com José, que "ao se completarem

os oito dias para o Menino ser circunci-

dado, deram-Lhe o nome de Jesus, indica-

do pelo Anjo, antes de ter sido concebido

no seu seio". Deus está no meio de nós, por-
que Maria o tornou possível.

O evangelho diz-nos também que "Maria

conservava todas estas palavras, meditan-

do-as em seu coração", porque assim alcan-
ça muito mais que ficar pelo entusiasmo ex-
terior que a rodeava. Maria aprende a con-
templar nos acontecimentos da sua vida a ação
amorosa e salvadora de Deus, onde os outros
só vêm coisas normais e humanas. Ela torna
possível a ação de Espírito Santo; por isso, S.
Paulo na 2.ª leitura, diz: "quando chegou a

plenitude dos tempos, Deus enviou o seu

Filho, nascido de uma mulher e sujeito à

Janeiras pela Ronda
Há semelhança dos anos anteriores e

mantendo a tradição, a Ronda de Vila Chã
vai «Cantar as Janeiras», aos Sábados e
Domingos, a partir do dia 07 de Janeiro de
2012. Além de mantermos a tradição,
pretendemos, como objectivo principal, a
angariação de fundos para a construção da
sede. Alguns obstáculos, não previsíveis para
a sua edificação, foram já ultrapassados e o
terreno está a ser preparado para o arranque
da obra.

Apesar da difícil situação, apelamos à
generosidade e compreensão de todos.

Mordomo da Cruz
Terminando agora o seu mandato como

Mordomo da Cruz Fernando Dias Lopes, a
quem a comunidade agradece o serviço
prestado, a escolha para este novo ano recaiu
em Manuel Afonso da Silva.

Fazemos votos para que este cargo seja
desempenhado com a mesma dedicação e zelo
dos seus antecessores

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende con-

tinua a funcionar  no seu horário normal

de Inverno, que é o seguinte:

Terça ...............................  19h30 – 20h00

Quinta .............................  19h30 – 20h00

Sábado .............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Lei". A santidade de Maria, a sua virgindade
fecunda, faz-nos filhos de Deus, herdeiros
"por graça de Deus". Por isso proclama-
mos Maria como "Mãe do vosso Filho e Mãe

da Igreja". No Natal, contemplando o Filho
de Maria, descobrimos que somos filhos de
Deus, porque também nos nossos corações o
Espírito clama "Abbá! Pai!".

Hoje, é o primeiro dia do ano civil (Dia de

Ano Novo). Neste início de um novo ano,
aproveitemos para ler a primeira leitura que
nos relata uma bonita oração de bênção. "O

Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e

te seja favorável", "O Senhor volte para ti

os seus olhos e te conceda a paz". Encon-
tramos nesta oração uma dupla direção. Por
um lado, há o desejo fervoroso de nos sentir-
mos depositários do olhar amoroso de Deus,
que nos ilumine para melhor orientarmos a
nossa vida; por outro, há o desejo de que o
olhar de Deus nos "conceda a paz". Estes
dias são propícios para fazer balanços e revi-
sões de vida. Convém deixar bem claro que
colocamos continuamente a nossa vida peran-
te o olhar de Deus, para que a ilumine com a
sua luz divina. Este olhar de Deus ajuda-nos
a valorizar a vida, a ter paz interior, com os
outros e com Deus.

Hoje, também é o Dia Mundial da Paz. É
urgente rezar e refletir sobre a paz. A paz é
um dom de Deus, mas os homens nem sem-
pre a sabem conservar. Por isso, rezemos pela
paz. O Papa Bento XVI, na sua Mensagem
para este dia, voltada para a educação e atento
ao futuro dos jovens, convida-nos a olhar o
ano de 2012 com a atitude confiante do sal-
mista que nos diz que o homem de fé aguarda
pelo Senhor "mais do que a sentinela pela

aurora" (Sl 130, 6).


