
A nossa abstinência com alegria
 responde à Palavra de Deus
e leva a alegria aos pobres...

Serviço Litúrgico
Domingo, 12 de Dezembro — 08h30
— Almas

Segunda, 13 de Dezembro — 18h00
— Emília Boaventura da Silva (1.º Aniv.º)
— José Carlos Alves da Costa
— David Francisco Ramos, pais, filhos, irmãos

e cunhados
— Olívia Barbosa da Silva, marido, pais, sogros

e irmãos
— Maria Adília de Lemos e António Torre da

Silva
— Albino de Jesus Pires e esposa
— Virgínia Sampaio Boaventura, marido e genro
— António Pires da Silva
— Maria das Dores Freixo Cruz e pais
— Rui Paulo Vieira, avó e bisavós
— António Gonçalves Neiva, filho e cunhados
— Rosa Maria Marques Monteiro
Sábado, 18 de Dezembro — 17h30
— Joaquim Gonçalves Júnior (30.º Dia)
— António da Silva
— Fernando Ferreira dos Santos
— Laurinda Ferreira Faria
— Justina Marques, marido e pais
— Ana Sampaio Boaventura, marido e filhos
— Augusto Rafael Couto da Costa, avós e tia
— Amélia Gonçalves Couto, marido e genro
— António Pires da Silva
— Maria Augusta Miranda Gonçalves e sogra
— Rui Paulo Barbosa Vieira
— Mário Manuel Bráz da Silva, Virgínia de

Lemos e filha Maria
— Porfírio Lemos Neiva
— Elvino Barbosa Miranda, filho e cunhados
— Emília Abreu da Silva
— Américo Bento Queiroz
— Maria Adília de Lemos e marido
— Felicidade Penteado e irmão António

Domingo, 19 de Dezembro — 08h30
— Nossa Senhora das Dores
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Intenções das Missas
Sábado, 18 de Dezembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do 1.º e 4.º Ano da Catequese
Domingo, 19 de Dezembro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
—  Adolescentes

do 8.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças e Catequistas
do 5.º Ano da Catequese

—  Adolescentes do 9.º Ano
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— Manuel dos Santos Boaventura
— Daniela Novo

Mensagem de Advento/Natal
  Se outrora a noite de Natal motivava para

a partilha, a noite escura de muitas famílias na
actualidade reclama um conjunto de atitudes
para Viver a Palavra – testemunho de Cristo:
“Ide contar a João o que vedes e ouvis: os ce-
gos vêem, os coxos andam, os leprosos são
curados, os surdos ouvem, os mortos ressusci-
tam, e a boa nova é anunciada aos pobres”.
Esta é a ideia que gostaria de comunicar, não
só para este período, mas para fazer com que
ela entre na mentalidade cristã de agir, perma-
nentemente, em favor dos mais necessitados.

Se é importante abrir os olhos para que a
aurora do Natal da Vida aconteça em muitos
lares, importa reinterpretar os nossos estilos de
vida em termos duma maior solidariedade
efectiva.

D. Jorge Ortiga
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Outros assuntos
III Domingo do Advento – Ano A

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.

Este domingo é conhecido pelo nome de
"Gaudete", palavra latina que inicia a antí-
fona de entrada deste dia: Alegrai-vos. Mui-
tas vezes, estas antífonas dão o mote à cele-
bração comunitária: hoje, é um convite à ale-
gria que nos aparece também na 1.ª leitura.

No domingo passado, reflectimos no esti-
lo de vida, na linguagem e no tema central da
pregação de João Baptista, que tinha como
finalidade preparar a humanidade para a jus-
tiça de Deus que seria posta em prática por
Jesus Cristo. João Baptista foi preso por causa
das suas convicções. Enviou a Jesus os seus
discípulos com a pergunta: "És Tu Aquele que
há-de vir ou devemos esperar outro?". Jesus
responde, convidando a observar o que está
a acontecer: aqueles que são desprezados pela
sociedade são atendidos, ou seja, recuperam
a sua dignidade. Esta é a Justiça do Reino. É
esta a justiça que devemos praticar. Porém,
não podemos esquecer que os milagres são
sinais de uma realidade espiritual. É preciso,
então, contemplar a acção libertadora do
Messias numa dupla dimensão: a espiritual e
a material. Esta é a nova forma de expressão
da presença de Deus no meio dos homens.

A missão de João foi preparar a vinda da
justiça de Deus. Jesus afirma que João Bap-
tista é o maior dos profetas, mas viver segun-
do os critérios do Reino é muito mais impor-
tante: "Mas o menor do Reino do Céus é
maior do que ele". Esta é a missão para to-

dos os que desejam viver no Reino: viver a
justiça da misericórdia.

Para esta missão, é muito importante a
paciência. Como é necessário falar dela,
quando à nossa volta há tanta falta desta vir-
tude. Na segunda leitura, S. Tiago, para nos
falar da paciência, apresenta-nos o exemplo
do lavrador que "espera pacientemente o
precioso fruto da terra, aguardando a
chuva temporã e tardia" e ano após ano
conforma-se com a colheita, dependendo
sempre do clima estável ou instável. A vida
espiritual é muito parecida com esta imagem,
especialmente no ambiente de comunidade
paroquial. A falta de paciência e o desinte-
resse pelo o outro dificultam viver a esperan-
ça. Passa-se de um desejo para a ansiedade
(querer o imediato das coisas). A paciência
pelo encontro com Deus deve ser serena,
tranquila, mesmo com momentos de sofrimen-
to e de insegurança, mas nunca pode ser uma
paciência passiva, porque supõe luta, traba-
lho, firmeza, sem perder a serenidade.

As primeiras palavras da leitura de Isaías
introduzem os aspectos importantes que o pro-
feta quer salientar: "Alegrem-se o deserto e
o descampado, rejubile e floresça a terra
árida". Estas palavras convidam-nos a enca-
rar a realidade de outra maneira. O combate
contra o mal faz surgir uma nova realidade,
aquela com a qual Jesus se identificava quan-
do os discípulos de João lhe perguntavam pela
sua identidade. Então, será com esta realidade
que todos nos devemos identificar. Temos de
aprender a maneira de amar de Deus e só as-
sim viveremos com alegria.

Com a nossa abstinência, que nos pede
o Sr. Arcebispo, levemos a alegria aos mais
necessitados, através do Pão da Amizade.

Campanha de Natal
Mais um Natal se aproxima, e nesta épo-

ca de sermos solidários o Grupo de Jovens de
Vila-chã dá o exemplo organizando uma nova
Campanha de Natal.

Assim, mais uma vez, este ano o GJ de
Vila-chã,  une esforços em prol da instituição
ASCRA, de Apúlia.

Poderá contribuir para esta campanha
com roupa de criança, produtos de higiene (gel
de banho, shampô…), produtos alimentares
(massa, leite, arroz, papas…).

Para receber o seu contributo o GJ estará
no salão paroquial, aos sábados e aos domin-
gos, ao fim das respectivas missas. Também
poderá deixar o seu contributo com algum
membro do Grupo de Jovens de Vila-chã.

AJUDE-NOS A AJUDAR!...

Bênção das Grávidas
À semelhança dos anos anteriores, teremos

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

Porque gostaríamos de preparar um lugar
para elas na Igreja, agradecíamos que se ins-
crevessem na Sacristia até Sábado.

Limpeza da Igreja
Porque pretende fazer a limpeza geral da

Igreja esta semana, apenas teremos Missa na
Segunda-feira. As intenções de Quinta-feira
foram transferidas para o Sábado.

Entretanto pensem na equipa para o
próximo ano.




