
É Natal!...
Deus quis deixar de olhar

a humanidade «de longe»!...

Serviço Litúrgico
Domingo, 23 de dezembro — 08h30
— Irmãos da Confraria das Almas
Segunda, 24 de dezembro — 18h00
— Manuel António Pires, esposa e filhos
— Almerinda Sá Ramos
— Manuel Neto Gomes
— Albino Sampaio da Silva
— Cecília Martins de Lima
— Manuel Pires Afonso
— M.ª Alice Boaventura Afonso e família
— António Pires da Silva e filho
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— Augusto Rafael Couto Costa
— M.ª de Lemos Neiva, irmã e cunhado
— Amélia Ferreira Pires e filho Aurélio
— Fernando Barbosa Pires
Terça, 25 de dezembro — 08h30
— Paroquianos
Quinta, 27 de dezembro — 18h00
— Joaquim Gonçalves Rossas Jorge (7.º Dia)
— Almerinda Sá Ramos
— Manuel Barbosa Rossas
— António Gonçalves Jorge Júnior
— Manuel Pires Afonso
— Albino Sampaio Pires Braga
— Emília Barbosa Miranda e família
— Deolinda da Silva, marido, pais e sogros
— Albino Sampaio da Silva
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— M.ª Alice Boaventura Afonso e sogra
— Ludovina Rosa da Silva e família
— M.ª Saúde Ribeiro da Rocha e marido
— António Maltez de Abreu e esposa
— Maria Teresa Pinheiro e pais
— David Francisco Ramos, pais, filhos e tios
— Martinho Brás Pires
— Maria Gonçalves Jorge e marido
— José Carlos Alves da Costa
Sábado, 29 de dezembro — 17h30
— Irmãos da Confraria das Almas
Domingo, 30 de dezembro — 08h30
— Irmãos da Confraria das Almas
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Intenções das Missas
Sábado, 29 de dezembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

das crianças do 1.º e 6.º Ano
Domingo, 30 de dezembro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 10.º Ano

— Da responsabilidade das catequistas
e crianças do 4.º Ano
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Ano da Fé
É Natal!... O Verbo fez-se

carne, e habitou entre nós. Viver
a incarnação de Deus é um
imperativo da fé. Na verdade,
não acreditando, os corações
continuam a fechar-se diante de
quaisquer comunicações ainda

que elas venham do Alto. O mistério da
bondade divina permanece aberto para
quantos, de boa vontade, procuram entender
e aceitar que Ele não veio usurpar nada mas
entrou no que lhe pertencia, embora os seus
não O reconhecessem.

Contudo, todos quantos franquearam as
portas das suas pessoas e assumiram a
mensagem e o Mensageiro, Deus deu-lhes a
cumplicidade de se tornarem Seus filhos,
nascidos não das forças da carne nem da
vontade dos homens, mas de Deus.O encontro
aconteceu. O Homem, pecador na sua
natureza, embateu na abundância da graça
redentora e transportadora da capacidade e
abertura ao Amor de Salvação.

— Maria de Sá
— Maria Celeste Sá Miranda
— Adolescentes do 7.º Ano



Outros assuntos
4.º Domingo do Advento

1.ª Leit. – Miq 5, 1-4a;
Salmo – Sal 79, 2ac e 3b. 15-16. 18-19;
2.ª Leit. – Hebr 10, 5-10;
Evangelho – Lc 1, 39-45.
 O último domingo do Advento está mar-

cado pela presença de Maria, a mãe do Se-
nhor, que gera, no seu seio, o fruto da pro-
messa. Através dela, da sua disponibilidade e
do seu “sim” continuamente repetido, Jesus
entra na história do mundo. Ouvindo nova-
mente o texto do anúncio do Anjo, estaremos
dispostos, mais uma vez, a dizer humildemen-
te como Maria: “faça-se em mim segundo a
vossa palavra”, deixando Deus agir em nós?
Tenhamos a coragem de dizer “sim” ao nas-
cimento de Deus em nós, para que seja Ema-
nuel para nós, companheiro discreto, silencio-
so e forte das nossas vidas.

Advento é a esperança de uma vinda re-
novada, esperança ritmada por uma contínua
pergunta: “Vens?”

Que poderá isto dizer às pessoas de hoje?
Como se deve anunciar a vinda de um Salva-
dor já presente a uma humanidade que tanto
sofre, que passa fome, angustiada pela guer-
ra, ameaçada pelo terrorismo, humilhada em
tantos locais pela privação dos mais elemen-
tares direitos fundamentais para viver?

Poderá o nosso grito “Vem” convidar Deus
a fazer algo que ainda não tenha feito? Ele já
veio, assumiu a nossa natureza humana, ex-
ceto o pecado, enviou-nos o Espírito Santo,
está no meio de nós no memorial da sua Igre-
ja… Mas, não se poderia aproximar mais um
pouco?

Para cada cristão, esperar em Deus ano
após ano, serve para aprender a sair ao seu
encontro, consciente de que o nosso caminho
para Ele é infinitamente mais curto que o seu,
muito mais breve do que o Dele, o Altíssimo.

Horário do Cartório Paroquial
Tendo em conta as festas natalinas, esta

semana o Cartório Paroquial de Esposen-
de só funciona no seguinte horário:
Quinta ............................  19h30 – 20h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Dia de Natal
1.ª Leit. – Is 9, 1-6;
Salmo – Sal 95 (96), 1-2a.2b-3.11-12.13;
2.ª Leit. – Hebr 1, 1-6;
Evangelho – Lc 2, 1-20.
 Celebrar o nascimento de Jesus é, em

primeiro lugar, contemplar o amor de um Deus
que nunca abandonou os homens à sua sorte;
por isso, rompeu as distâncias, encontrou for-
ma de dialogar com o homem e enviou o pró-
prio Filho para conduzir o homem ao encon-
tro da vida definitiva, da salvação plena. No
dia de Natal, nunca será demais insistir nisto:
o Deus em quem acreditamos é o Deus do
amor e da relação, que continua a nascer no
mundo, a apostar nos homens, a querer dialo-
gar com eles, e que não desiste de propor aos
homens – apesar da indiferença com que as
suas propostas são, às vezes, acolhidas – um
caminho para chegar à felicidade plena.

Jesus Cristo é a Palavra viva e definitiva
de Deus, que revela aos homens o verdadeiro
caminho para chegar à salvação. Celebrar o
seu nascimento, é acolher essa Palavra viva
de Deus... “Escutar” essa Palavra é acolher
o projecto que Jesus veio apresentar e fazer
dele a nossa referência, o critério fundamen-
tal que orienta as nossas atitudes e as nossas
opções. A Palavra viva de Deus (Jesus) é, de
facto, a nossa referência?

A transformação da “Palavra” em “car-
ne” (em menino do presépio de Belém) é a
espantosa aventura de um Deus que ama até
ao inimaginável e que, por amor, aceita re-
vestir-se da nossa fragilidade, a fim de nos
dar vida em plenitude. Neste dia, somos con-
vidados a contemplar, numa atitude de serena
adoração, esse incrível passo de Deus, ex-
pressão extrema de um amor sem limites.

Hoje, como ontem, a “Palavra” continua a
confrontar-se com os sistemas geradores de
morte e a procurar eliminar, na origem, tudo o
que rouba a vida e a felicidade do homem.

É Natal!...
Que este Sonho de Natal
No seu sentido integral

Traga uma esperança contida
de amor e fraternidade

e recíproca amizade
p'ra ter mais sentido a vida.

Que termine o sofrimento
Daqueles cujo tormento

É de dor e opressão
Aos tristes dê alegria

E volte a dar companhia
A quem vive em solidão.

Do que o Natal nos traz
Que traga sem falta a paz

De que o mundo bem carece
P'ra que não permita a guerra

Nem haja fome na terra
E um Novo Mundo comece.

Que o Menino da bondade
Permita a realidade

De todos sermos iguais
Em sentimentos unidos

Faça que os dias vividos
Possam ser todos Natais.




