
Serviço Litúrgico
Domingo, 13 de janeiro — 08h30
— Irmãos da Confraria das Almas
Segunda, 14 de janeiro — 18h00
— P. Manuel Gonçalves Jorge
— Manuel Gonçalves Jorge e sogro
— Albino Sampaio da Silva
— Cecília Martins de Lima
— Maria Alice Boaventura Afonso e família
— Gracinda Antónia Barbosa e família
— Manuel Pires Afonso
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Manuel da Silva Pires
— Manuel Torres Barbosa
— Olívia Barbosa da Silva e família
— Américo Bento Queiros
— Augusto Rafael, avós e tia
— Eduardo Gonçalves Branco e família
— Almerinda Sá Ramos
— Manuel Neto Gomes
— Maria Neto Afonso
Quinta, 17 de janeiro — 18h00
— Associados do Coração de Jesus
— Amélia Ferreira Pires e filho
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogros
— Maria Lúcia Barbosa da Silva e marido
— Albino Sampaio Pires Braga
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Albino Sampaio da Silva
— Deolinda da Silva, marido, pais e sogros
— Emília Barbosa Miranda e família
— Manuel Pires Afonso
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Maria Celeste Pires, mãe e sogros
— Mário Manuel Braz da Silva
— Maria dos Prazeres Rodrigues
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Maria Alves Sampaio e marido
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e filhos
Sábado, 19 de janeiro — 17h30
— Joaquim Gonçalves Rossas Jorge (30.º Dia)
Domingo, 20 de janeiro — 08h30
— Irmãos da Confraria das Almas
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Intenções das Missas
Sábado, 12 de janeiro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

das crianças do 1.º e 6.º Ano
Domingo, 20 de janeiro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 7.º Ano

— Da responsabilidade das catequistas
e crianças do 4.º Ano
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Ano da Fé
 É em Cristo que Deus se diz

e nos diz a nós, no encontro
definitivo da divindade com a
humanidade, tão surpreenden-
temente simples e tão inultra-
passavelmente acontecido.

Como o Concílio Vaticano II também resu-
miu: “Aprouve a Deus, na sua bondade e sa-
bedoria, revelar-se a Si mesmo e dar a conhe-
cer o mistério da sua vontade, segundo o qual
os homens, por meio de Cristo, Verbo encarna-
do, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se
tornam participantes da natureza divina. […]

Porém, a verdade profunda tanto a respeito
de Deus como a respeito da salvação dos ho-
mens, manifesta-se-nos, por esta revelação, em
Cristo, que é, simultaneamente, o mediador e a
plenitude de toda a revelação”. (Constituição
Dei Verbum, n.º 2).

— Daniela Novo
— Maria dos Anjos Ribeiro
— Adolescentes do 8.º Ano

Batismo do Senhor
O caminho dos cristãos é o de Cristo.
Não temos outro caminho a seguir...

(continua)



Outros assuntos
Batismo do Senhor

1.ª Leit. – Is 42, 1-4. 6-7;
Salmo – Sal 28, 1-2. 3ac-4. 3b e 9b-10;
2.ª Leit. – Act 10, 34-38;
Evangelho – Lc 3, 15-16. 21-22.
A Festa de hoje – Batismo do Senhor –

encerra o tempo do Natal: o Pai apresenta,
manifesta a Israel o Salvador que Ele nos deu,
o Menino que nasceu para nós: "Tu és o meu
Filho muito amado: em Ti pus toda a mi-
nha complacência".

Estas palavras contêm um significado mui-
to profundo: o Pai apresenta Jesus usando as
palavras do profeta Isaías. Aqui vemos que
Jesus não é somente o Servo; Ele é o Filho
amado! O Servo que o Antigo Testamento
anunciava é também o Filho amado eterna-
mente. No entanto, é o Filho que sofrerá como
o Servo, que deverá exercer a Sua missão de
modo humilde e doloroso!

Nas margens do Jordão, Jesus foi ungido
com o Espírito Santo como o Messias, aquele
que as Escrituras prometiam e Israel espera-
va. Agora, Ele pode começar publicamente a
missão de anunciar e inaugurar o Reino de
Deus. Esta missão, começou-a desde que se
fez homem por nós; contudo, agora vai mani-
festar-se publicamente, primeiro a Israel e, de-
pois da ressurreição, a toda a humanidade.

Hoje, o Pai revela a Jesus qual o modo,
qual o caminho que Ele deve seguir para ser
o Messias como Deus quer: na pobreza, na
humildade, no despojamento, no serviço!... É
assim que o Reino de Deus será anunciado
no mundo. Jesus deverá ser manso: "Ele não
clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir
pelas ruas". Deve ser cheio de misericórdia
para com os pecadores, os fracos, os pobres,
os sem esperança: "não quebrará a cana
fendida, nem apagará a torcida que ainda

Limpeza da Igreja
Agradecendo o contributo do grupo que

terminou a sua missão, constituído por:
Maria da Glória Couto Pires Sá

Carminda Gonçalves Branco Barbosa
Ana Cristina Couto Sá

Paula Maria da Silva Queirós
Carla Sofia Dias Branco

Laurinda Gonçalves Miranda
Maria do Carmo Miranda Gonçalves

Maria de Fátima Torres
Ana Maria Monteiro da Silva

Laura Teixeira Magalhães Martins,
apresentamos o novo Grupo de Limpeza da
Igreja para este ano de 2013:
Maria da Glória Pires Boaventura Barbosa

Maria Emília da Silva Pires Lima
Maria Margarida Couto Neiva Magalhães
Maria dos Anjos Silva Rocha Fernandes

Fernanda Neiva da Silva Ramos
Rosa Barbosa Brás de Sá (também Zeladora

da Capela Mortuária)
Margarida Maria Coutinho Roças Neiva

Lúcia de Jesus Ferreira Dias Lopes
Maria Doroteia Lopes Neto

Amélia Ferreira Ramos Silva

Inscrições no CPM
Continuam abertas até ao próximo sábado,

dia 19, as inscrições para o próximo CPM (Cen-
tro de Preparação para o Matrimónio).

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende con-

tinua a funcionar com horário de Inverno:
Terça .............................  19h30 – 20h00
Quinta ............................  19h30 – 20h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

fumega". Ele irá sofrer, ser tentado ao desâ-
nimo, mas colocará no Pai toda a Sua espe-
rança, toda a Sua confiança: "Não desfale-
cerá nem desistirá, enquanto não estabe-
lecer a justiça na terra". O Senhor Deus
estará sempre com Ele e Ele veio não só para
Israel, mas para todas as nações da terra.

E Jesus começa já a cumprir a Sua mis-
são na humildade: Ele entra na fila dos peca-
dores, para ser batizado por João. Ele, que
não tinha pecado, assume os nossos pecados,
faz-se solidário connosco; Ele, o Cordeiro de
Deus que tira os pecados do mundo! "João
tentava dissuadi-lo, dizendo: 'Eu é que te-
nho necessidade de ser batizado por ti e
tu vens a mim?' Jesus, porém, respondeu-
lhe: 'Deixa estar, pois assim nos convém
cumprir toda a justiça'" (Mt 3,14s). Assim
convinha, no plano do Pai, que Jesus se humi-
lhasse, se fizesse Servo e assumisse os nos-
sos pecados!... Ele veio não na glória, mas na
humildade; não na força, mas na fraqueza;
não para impor, mas para propor; não para
ser servido, mas para servir. Este é o cami-
nho que o Pai indica a Jesus, e o caminho que
Jesus escolhe livremente em obediência ao
Pai. Este é o caminho dos cristãos, e não há
outro!

João diz-nos: "Eu baptizo-vos com água,
mas vai chegar quem é mais forte do que
eu (...) Ele baptizar-vos-á com o Espírito
Santo e com o fogo".  Para os cristãos, não
há batismo nas águas, mas no Espírito, sim-
bolizado pela água (cf. Jo 3,5; 7,37-39). Ao ser-
mos batizados, recebemos o Espírito Santo e,
por isso, somos participantes da sua missão
de viver, testemunhar e anunciar o Reino de
Deus, a Vida eterna, a Vida no amor a Deus
e aos irmãos, que Jesus veio anunciar ao fa-
zer-se homem igual a nós. Mas este testemu-
nho não é para dar nas vistas, mas um teste-
munho dado na simplicidade, na pobreza e na
humildade do dia a dia!




