
A atitude dos Magos é convite

a uma adoração mais profunda

ao Deus próximo de nós...

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

Segunda, 09 de janeiro — 18h00
— Manuel António Silva Cruz

— Manuel Pires da Rocha

— António da Silva, pai e avós

— Maria Adélia de Lemos e marido

— António Pires da Silva

— Virgínia Sampaio Boaventura, marido, gen-

ro, irmãos e cunhados

— Gracinda Antónia Barbosa

— Manuel Pires Afonso

— José Carlos Alves da Costa, sogra e Maria

do Nascimento

— Amélia Ferreira Pires e filho Aurélio

— Elvino Barbosa Miranda, filho e sogros

— Horácio da Silva Couto e filha

— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias

— António Jorge Miranda Pires e avós

Quinta, 12 de janeiro — 18h00
— Manuel da Silva

— Valentim da Silva Sá

— Francisco Brandão Linhares

— Laurinda Antónia Pires, filho e pais

— Carminda Afonso da Silva, filhos e genro

— Joaquim da Silva Vale e sogros

— Manuel Pires Afonso

— Pedro Miguel Crúzio Ribeiro e avós

— Augusto Rafael Couto da Costa, avós e tia

— Manuel Dias Palmeira, esposa e pais

— António Gonçalves Jorge Junior e família

— Artur Pires da Rocha e esposa

— Manuel Pires da Rocha, filho, pais e sogros

— Carolina Laranjeira, marido, filha, irmãos,

cunhado, tia e neta Saúde

— Emília Barbosa Miranda, filha e genros

Sábado, 14 de janeiro — 17h30
— Almas

Domingo, 15 de janeiro — 08h30
— P. Manuel Gonçalves Jorge
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Intenções das Missas

Sábado, 14 de janeiro – 17h30

Leitores:

Acólitos:

—   Da responsabilidade

do 3.º e 4.º ano da Catequese

Domingo, 15 de janeiro – 08h30
Leitores:

Acólitos:

— Da responsabilidade das crianças

e catequistas do 6.º Ano
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— Manuela Coutinho

— Rosa Maria Baltazar Vilas Boas

—  Adolescentes do 7.º Ano



Outros assuntosOutros assuntosOutros assuntosOutros assuntos
Dia da Epifania

1.ª Leit. – Is 60, 1-6;

Salmo – Sal 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13;

2.ª Leit. – Ef 3, 2-3a. 5-6;

Evangelho – Mt 2, 1-12.

Celebramos neste domingo a Solenidade

da Epifania, que é a manifestação de Deus a

todos os povos. Deus revela-se também aos

pagãos. Perante esta realidade, no evange-

lho, encontramos três posturas distintas. A pri-

meira é a atitude de Herodes, imagem de

um tirano, de um poderoso injusto e egoísta

que não tem escrúpulo em fazer uma carnifi-

cina quando suspeita de algo contra ele. Com

medo de perder o poder, procura eliminar

quem lhe pode tirar o poder.

A segunda é a atitude dos príncipes dos

sacerdotes e dos escribas do povo. Eles co-

nheciam a profecia que anunciava este acon-

tecimento, mas não procuram como os Ma-

gos, estão como que cegos, a luz da fé não

ilumina a sua inteligência; eles esperavam um

Messias poderoso (não o entendiam na po-

breza); eles não viram a estrela como tam-

bém toda a cidade de Jerusalém.

A terceira é a atitude dos Magos que

são a imagem de todos os homens e mulheres

que procuram a fé. Na realidade que os ro-

deiam, procuram o sentido que explique as

suas vidas. Apesar de virem de longe, não quer

dizer que tenham valores diferentes das nos-

sas tradições. A fé trespassa o local geográfi-

co e abre-se ao universo. Deus também lhes

fala através de sinais (neste caso por uma es-

trela), para que procurem o sentido das suas

vidas. Os Magos são a expressão de todos

Zeladoras do Salão
Para o ano que iniciamos tomam o encar-

go de limpar o Salão Paroquial, nomeadamen-
te as salas da Catequese, as seguintes pesso-
as, a quem, desde já agradecemos o serviço
prestado à Comunidade:

Maria Almerinda Pires Clemente da Torre

Maria Alzira Pires Clemente

Maria Fernanda Pires Palmeira

Vera Lúcia Clemente Branco

Agradecemos ainda a quem prestou este
serviço à Comunidade no ano findo:

Maria Alzira da Silva Vale

Maria de Lurdes da Silva Vale

Maria Angelina Torre da Silva

Mordomo da Cruz
Por lapso informamos que escolha para

Mordomo da Cruz recaiu sobre Manuel

Afonso da Silva, quando queríamos dizer
Víctor Manuel Afonso da Silva. Pelo engano
pedimos desculpa.

Conselho Pastoral
No próximo dia 21, às 20h45, no Centro

Paroquial de Esposende, todos os Conse-
lhos Pastorais Paroquiais do Arciprestado to-
mam posse, na presença do representante do
Sr. Arcebispo e Vigário Geral, Cónego Dr. José
Paulo Abreu.

Apesar de já ter pedido que todos eleges-
sem os seus representantes, apenas tenho os
nomes da Fábrica da Igreja e da Catequese.
Quer isto dizer que não temos Conselho Pas-
toral. Vamos ficar mal perante as outras pa-
róquias?

aqueles que têm o coração aberto para acre-

ditar e confiar, dispostos a fazer caminho que

pode ser muito longo, sendo necessário, por

vezes, vencer vários obstáculos. Quantos se

questionam ao ver a luz de homens e mulhe-

res que seguindo Jesus Cristo, longe de todo

o sinal de poder, estão próximas dos outros,

amando e servindo. O sinal e a luz de Jesus

Cristo é para todo o mundo, é universal.

Os protagonistas do evangelho de hoje são

os Magos, mas o centro e o objectivo é Jesus:

Deus Encarnado, o Messias que é visitado

pelos magos. Diz o evangelho que "prostran-

do-se diante d' Ele, adoraram-No", ofere-

cendo-lhe ouro como rei, incenso como Deus

e mirra como homem. Os Magos têm a única

atitude cristã perante Jesus: adorar Cristo como

verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ado-

ra-se Deus, devido à sua infinita grandeza.

Como os Magos, teremos de aprender a

ver a estrela, ou seja, Deus, em todos os luga-

res: ver na natureza as marcas da sua pre-

sença, porque Ele a criou e a colocou ao ser-

viço da humanidade. Para adorar a Deus, te-

mos também de ter em conta todos aqueles

acontecimentos que nos põem à prova e nos

tentam a "fugir" de Deus, como aconteceu

com os Magos que não se iludiram com o

desejo "hipócrita" do rei Herodes. Há que

deixar bem claro que Deus tem de ser sem-

pre o primeiro, Aquele que tem a primazia,

Aquele por quem procuramos, pondo-nos a

caminho ao seu encontro. Encontrando-O,

como aconteceu aos Magos, Deus torna-se

próximo de nós, como um menino nos braços

de sua mãe. A atitude dos Magos diz-nos tam-

bém que a adoração  se torna mais profunda

à medida que o conhecimento de Deus vai

progredindo.


