
Serviço Litúrgico
Domingo, 15 de dezembro — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 16 de dezembro — 19h00
— Familiares do P. Rui Jorge Neiva
— José Carlos Costa, pai, irmão, sogra e Ma-

ria do Nascimento
— Manuel da Silva Pires
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Albino Sampaio da Silva
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Santa Alexandrina
— Porfírio de Lemos Neiva
— Albino Gonçalves da Silva Marucho e sogra
— Augusto Rafael Couto da Costa
— Laurinda António Pires e filho
— Mário Manuel Brás da Silva
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Maria Adília de Lemos e marido
— Maria Glória Dias Branco e pai
Quarta, 18 de dezembro — 19h00
— Ana Brás Júnior (7.º Dia)
— Joaquim Gonçalves Rossas Jorge
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Albino Sampaio da Silva
— Amélia Rosa da Silva, marido e genros
— Álvaro Ferreira Coutinho
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— Amélia Gonçalves Couto, marido e filho
— António Maltez de Abreu, genro e família
— Américo Bento Queirós
— Ludovina Rosa da Silva e família
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Ana Gonçalves Ferreira e familia
— Maria Glória Dias Branco
Sábado, 21 de dezembro — 17h30
— Maria Glória Dias Branco (30.º Dia)
— Joaquim Gonçalves Rossas Jorge  (1.º Aniv.)
Domingo, 22 de dezembro — 08h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 21 de dezembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do 3.º e 4.º Ano da Catequese
Domingo, 22 de dezembro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 7.º Ano

— Da responsabilidade
do 5.º Ano da Catequese
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— Manuela Coutinho
— Rosa Maria Baltazar Vilas Boas

A alegria cristã não depende
dos nossos estados de alma

ou de como nos corre a vida....
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— Adolescentes do 8.º Ano

Preparando o Natal
Onde está a fila para ver JESUS?

— Há a fila dos que vão ao supermercado
fazer compras: compram bacalhau, bata-
tas, couves, presentes, muitos presentes
para todos e cada um… se tiverem dinhei-
ro… a fila dos negociantes;

— Há a fila dos que seguem o pai natal e
nele identificam e ensinam NATAL…vêem
o pai natal sobre os telhados, descendo
chaminés, trazendo presentes sem medi-
da… a fila dos enganados;

— Há a fila dos que desejam divertimentos,
procuram concertos, música, teatro,
futebol…não havendo no Natal, transpor-
tam-se para a passagem de ano… a fila
dos iludidos;

— Há filas de gente, muitas pessoas… algu-
mas sem rumo, sem saber em que fila se
devem meter; outras já esgotadas de pro-
curar, seguem uma vida sem Jesus, sozi-
nhas, desalentadas, sem futuro… a fila dos
desanimados e a fila dos descontentes.



Outros assuntos
3.º Domingo do Tempo do Advento

1.ª Leit. – Is 35, 1-6a. 10;
Salmo – Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10;
2.ª Leit. – Tg 5, 7-10;
Evangelho – Mt 11, 2-11.
A Liturgia da Palavra deste 3.º Domingo

do Advento é um anúncio de Esperança: Ale-
grai-vos, a libertação está próxima. A ale-
gria cristã não está dependente do capricho
dos nossos estados de alma, ou da maneira
como corre a nossa vida.

O Cristão, mesmo no meio das contrarie-
dades e durezas da existência, mantém-se ale-
gre, porque a sua alegria enraíza-se na fideli-
dade de Deus, manifestada em Jesus Cristo.
E, descobrir Jesus Cristo na fé, fazendo com
que os outros O conheçam, é a única "boa
notícia" que dá a alegria verdadeira.

A 1.ª leitura anuncia a chegada de Deus,
para dar vida nova ao seu Povo, para o liber-
tar e para o conduzir – num cenário de ale-
gria e de festa – para a Terra da liberdade.

Nos tempos messiânicos, Jesus, libertan-
do os homens da opressão do pecado, da dor,
da morte e da inquietação, manifestar-nos-á
que chegou a salvação e o resgate total e re-
dentor dos homens. Assim o pede e proclama
o Salmo Responsorial: “Vinde, Senhor, e sal-
vai-nos”.

Na 2.ª Leitura, S. Tiago diz-nos que a
paciência não é uma resignação passiva. É a
expectativa do agricultor entre a sementeira
e a colheita; é a coragem dos mártires; é a
sabedoria de Job. Por isso S. Tiago nos con-
vida a não deixarmos que o desespero nos
envolva enquanto esperamos e a aguardar-
mos a vinda do Senhor com paciência e con-
fiança.

Inscrições no CPM
Encontram-se abertas as inscrições para

o próximo CPM (Centro de Preparação
para o Matrimónio).

Embora não seja obrigatório a frequência
do CPM, o Código de Direito Canónico esta-
belece que se faça «a preparação pessoal
para a celebração do matrimónio, pela
qual os esposos se disponham para a san-
tidade e os deveres do seu novo estado»
(CIC can. 1063, 2, CCEO can. 783, § 1).

No nosso arciprestado esta preparação é
feita essencialmente através do CPM, que
mais uma vez vai decorrer no Centro Paro-
quial de Palmeira de Faro.

Bênção das Grávidas
Conforme já foi anunciado, e à semelhança

dos anos anteriores, teremos no próximo
domingo, o 4.º Domingo do Advento, a
Bênção das Grávidas, na Eucaristia das
12h00, na Matriz de Esposende.

Direitos Paroquiais
Continuam em pagamento os Direitos Pa-

roquiais, de acordo com as orientações da
Igreja que indicam que cada  família deve con-
tribuir com o correspondente a um dia de sa-
lário da família (basta dividir o que cada fa-
mília recebe em casa por 30 dias).

Junta de Freguesia
Informa-se que, por motivo de férias, a

Secretaria da Junta estará encerrada do dia
21 de Dezembro ao dia 2 de Janeiro.

No Evangelho S. Mateus diz-nos que João
não tem dúvida alguma de que Jesus seja o
Enviado de Deus, Aquele que todos os profe-
tas e ele próprio anunciaram. No entanto, sen-
tia-se um pouco inquieto, por ver que o Mes-
sianismo de Jesus não se manifestava em
poder, terreno de juízo ou vingança.

Jesus, dando um belo testemunho de João,
precisa a natureza dos tempos messiânicos –
tempos de perdão e graça, de misericórdia e
redenção, inaugurados pelos milagres do Se-
nhor. E quando, como aconteceu com João
Baptista, há um momento de desânimo, de
obscuridade e de dúvida, a evocação da Pa-
lavra de Deus e dos sinais que acompanham
a suja presença eficaz, basta para restituir a
confiança.

O processo de libertação das ecravidões
e condicionamentos interiores e exteriores do
homem, ameaça fazer-nos perder de vista a
última esperança, de tal modo é urgente o
dever de revolucionar as estruturas desuma-
nizantes, de consciencializar os homens e de
lhes restituir a dignidade de pessoas.

Por outro lado, com muita frequência a
indolência e o egoísmo de alguns cristãos obs-
curecem e debilitam o anúncio da libertação
de Jesus, cujos sinais estão, hoje, na sua dedi-
cação aos pobres, aos marginalizados, às mi-
norias; na defesa dos direitos da consciência,
no partilhar realmente e até ao fim da sorte
dos que não têm esperança.

Deus quer a felicidade dos homens, o seu
bom êxito. Os cristãos devem saber que a Boa
Nova da salvação é uma mensagem de ale-
gria e de libertação. Os cristãos, embora es-
tejam expostos às contradições e a serem jul-
gados absurdos por alguns, dispõem de mui-
tos modos para comunicar a alegria que os
anima: a vitória de Jesus Cristo.




