
O Advento é tempo de:
esperança, espera, sonho...

mas é também de compromisso...

Serviço Litúrgico
Domingo, 9 de dezembro — 08h30
— Irmãos da Confraria das Almas
Segunda, 10 de dezembro — 18h00
— Ana Gonçalves Ferreira
— Almerinda Sá Ramos
— M.ª Alice Boaventura Afonso e família
— António Pires da Silva e filho
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— Albino Sampaio da Silva
— Manuel Pires Afonso
— Cecília Martins de Lima
— José Alves Couto Júnior e família
— Aurélio Rossas Pires e irmão Manuel
— Augusto Rafael Couto Costa
— Manuel da Silva Pires
— Américo Bento Queirós
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— José Carlos Costa, sogra e Maria Nascimento
— Nossa Senhora de Fátima
Quinta, 13 de dezembro — 18h00
— Almerinda Sá Ramos
— Manuel Neto Gomes
— Emília Boaventura da Silva e família
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogros
— Eduardo Gonçalves Branco, filho e pais
— Rosa Gonçalves Rossas e família
— Albino Sampaio Pires Braga
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Albino Sampaio da Silva
— Emília Barbosa Miranda e família
— Manuel Pires Afonso
— Deolinda da Silva, marido, pais e sogros
— Albino Gonçalves da Silva, marido e filhos
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Maria dos Prazeres Gomes Rodrigo
— David Francisco Ramos e família
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Celina da Silva Barbosa
Sábado, 15 de dezembro — 17h30
— Porfírio Lemos Neiva
Domingo, 16 de dezembro — 08h30
— Irmãos da Confraria das Almas
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Intenções das Missas
Sábado, 15 de dezembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

das crianças do 2.º e 5.º Ano
Domingo, 16 de dezembro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 8.º Ano

— Da responsabilidade das catequistas
e crianças do 6.º Ano
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Ano da Fé
João XXIII abriu o Concílio

Vaticano II com palavras
inolvidáveis, marcando-lhe o
rumo que depois seguiria.
Tratava-se de oferecer à
humanidade o que a Igreja
transporta de essencial, ou seja,

a luz de Cristo que a ilumina a ela, como que
recordando o trecho evangélico: "Vós sois a luz
do mundo. Não se […] acende a candeia para a
colocar debaixo do alqueire, mas sim em cima do
candelabro, e assim alumia a todos os que estão
em casa" (Mt 5, 14-15). Luz de Cristo que nos
revela o que somos nós e o que são os outros,
compreendendo melhor para amar sempre mais:
"A Igreja […] abre a fonte da sua doutrina
vivificante, que permite aos homens, iluminados
pela luz de Cristo, compreender bem aquilo que
eles são na realidade; a sua excelsa dignidade e
o seu fim; por meio dos seus filhos, estende ainda
a toda a parte a plenitude da caridade cristã"
(João XXIII, Discurso inaugural do Concílio
Vaticano II, 11 de Outubro de 1962).

— Ana Isabel Miranda da Quinta
— Manuela Coutinho
— Adolescentes do 9.º Ano



Outros assuntos
2.º 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 – Lc 3,1-6.
 Estamos no II Domingo do Advento. Este

é um tempo de espera. Um tempo que nos
recorda que toda a humanidade espera, mes-
mo sem saber: neste mudo cansado e ferido,
o coração humano espera um sentido para a
vida, espera a paz, espera o amor, espera a
plenitude... Para usar a linguagem da Bíblia:
espera a salvação! A humanidade esperou e
espera...

Também o povo de Israel esperou. Nos
momentos de escuridão da sua história, Israel
levantou-se e continuou o caminho, porque
alicerçado na promessa do seu Deus. A pri-
meira leitura apresenta-nos esta realidade de
modo comovente: quando o povo estava na
maior escuridão do exílio de Babilónia, Deus
falou-lhe de esperança. Estas palavras ainda
hoje são para nós: “Deixa a tua veste de luto
e aflição e reveste para sempre a beleza
da glória que vem de Deus. Cobre-te com
o manto da justiça que vem de Deus e co-
loca sobre a cabeça o diadema da glória
do Eterno” Deus promete ao seu povo a fe-
licidade, a bênção, a glória – não quaisquer
umas, mas aquelas que vêm de Deus e que
nos enchem de esperança, que fazem o nos-
so coração palpitar, sonhando com a paz que
Ele nos dará! Ora, esta esperança, esta bên-
ção, esta paz, esta plenitude, este futuro, têm
um nome: Jesus Cristo! Tudo se cumpre n’Ele,
tudo se resume n’Ele; n’Ele, tudo é pleno e
duradouro.

A salvação que a humanidade esperou e
os profetas prometeram a Israel, no Evange-

lho deste Domingo aparece tão próxima: ela
entra na história humana; não fica lá em cima,
no céu; entra nas coordenadas dos nossos
pobres dias: “Ndécimo quinto ano do rei-
nado do imperador Tibério, quando Pôn-
cio Pilatos era governador da Judeia,
Herodes tetrarca da Galileia, ...” A nossa
fé não é um mito, a nossa esperança não é
uma quimera: ela veio, entrou no nosso mun-
do, no nosso tempo, no nosso espaço, na nos-
sa pobre vida, nos nossos dias tão pequenos:
“...foi dirigida a palavra de Deus a João,
filho de Zacarias, no deserto...”. Como é
belo o Advento! João anuncia que chegou o
tempo; que com Aquele que vem, o próprio
Deus, em pessoa, faz-se presente: tempo de
salvação, tempo de decisão, tempo de aco-
lher o convite para o Reino!

Mas, este Jesus que veio é o mesmo que
ainda esperamos para consumar a sua obra
no Dia final. Na segunda leitura S. Paulo fala
do Dia de Cristo – aquele dia que começou
em Belém, brilhou na Ressurreição e será ple-
no na Vinda do Senhor. O cristão vive os dias
deste mundo na esperança deste bendito e
eterno Dia. Por isso, o Apóstolo deseja que
permaneçamos puros e sem defeito “para o
dia de Cristo, na plenitude dos frutos de
justiça que se obtêm por Jesus Cristo, para
louvor e glória de Deus”.

O Advento, portanto, é tempo de esperan-
ça, de espera, de sonho... mas é também tem-
po de compromisso para nos prepararmos
para o Senhor que vem. É tempo de preparar
os caminhos do Senhor, endireitar as suas ve-
redas! Que todo vale de nossos pecados e
baixezas seja aterrado; que as colinas do nos-
so orgulho, da nossa auto-suficiência e pre-
potência sejam aplainadas. Que, numa vida
de conversão, vejamos a salvação de Deus...
E os outros, os de fora, vejam em nós a obra
desta salvação!

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de

Esposende estará encerrtado.
Em caso urgente podem  contactar pelo

Tlm: 962601317.

Bênção das Grávidas
A gravidez é um momento significativo na

vida de uma pessoa, tanto da mãe que traz a
criança no seu ventre, como do seu filho ou
da sua filha, pequenino, mas que tem já consigo
a dignidade e o direito de qualquer ser humano.

Por isso, à semelhança dos anos anteriores,
teremos no 4.º Domingo do Advento – este
ano a 23 de Dezembro, na Eucaristia das
12h00, na Matriz de Esposende, a Bênção
das Grávidas.

Agradecíamos que se inscrevessem na
Sacristia até ao dia 15 de dezembro.

Encerramento das Contas
Porque a Fábrica da Igreja termina o seu

mandato no fim do ano, agradecia que quem
tem dinheiros para entregar (Sagrada Famí-
lia, Alminhas e outros) os entregassem ao te-
soureiro até ao Natal, para podermos fechar
as contas antes do fim do mandato.

Direitos Paroquiais
Continuam em pagamento os Direitos Pa-

roquiais ou Côngrua, e até ao final do ano.
Podem levar da Igreja os respectivos en-

velopes e entregar  na Sacristia ou depositar
no Ofertório das Missas.




