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Domingo, 26 de Dezembro
10h00 – Paroquianos
12h00 – José Inácio, pai e sogros
19h00 –  Ana Barbosa Barros, marido e filhos
Segunda, 27 Dezembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 28 Dezembro — 19h00
— Maria Eulália Nunes Silva
— Maria da Conceição Carrilho da Silva

Pinto
— José Joaquim Nibra
— José Moreira Varandas
— Maria Benedita Fernandes da Silva
Quarta, 29 de Dezembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 30 de Dezembro — 19h00
— Ernesto Almeida Correia (30.º Dia)
— Manuel António Barros Nunes Novo
— José Alves da Costa e família
— Georgina Mendes Miranda e filho Abílio
Sexta, 31 de Dezembro — Só às 16h30
— Júlia Ribeiro Santa Marinha
Sábado, 01 de Janeiro
10h00 – Paroquianos
12h00 – Rosa Gomes Pereira de Barros Zão
19h00 –  Maria Beleza Patrão

Domingo, 02 de Janeiro
10h00 – Paroquianos
12h00 – Maria da Silva Duarte e família
19h00 –  José da Silva Pinto, esposa e mãe

Sexta, 31 de Dezembro
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas
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É Natal!...
Jesus nasceu!...

Ele é da nossa família!...

(In)formação
Semanal 552

26 de Dezembro de 2010
a 02 de Janeiro de 2011

Domingo, 02 de Janeiro

Domingo, 02 de Janeiro

Sábado, 01 de Janeiro
— Da responsabilidade dos

Sábado, 01 de Janeiro

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Leandra Rodrigues

— Da responsabilidade
do 10.º Ano da Catequese

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 7.º Ano da Catequese

— Maria da Conceição Esteves
— Pedro Esteves
— Pedro Rosa
—

— Da responsabilidade dos

Serviço de Acólitos

— Maria Helena Agante
— Ana Pereira
— Maria Isabel V. Rodrigues
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Grupo
Nossa Senhora

das Dores



Outros assuntos
Pão da Amizade

Na Mensagem para o Advento e Natal o se-
nhor Arcebispo sugeria uma partilha com as
famílias mais carenciadas. e dizia:

«Com estes comportamentos surge algo para
partilhar e entregar na paróquia, numa caixa
colocada para o efeito, e o pároco indicaria no
dia da Sagrada Família, 26 de Dezembro, o to-
tal recebido. Metade desta quantia ficaria para
os pobres da paróquia e outra metade seria en-
tregue nos Serviços Centrais, que colocaria nas
mãos da Caritas (que coordenaria e distribuiria
a outras Instituições) para responder a solicita-
ções de toda a Arquidiocese provindas sobretu-
do de paróquias com menos possibilidades.

Como resposta à sua Mensagem, recolhe-
mos até ao dia 24 de Dezembro, na caixa do
«Pão da Amizade» a quantia de 1.051,00 € (mil
e cinquenta a eum euros).

Nesta quadra de Natal distribuímos por três
famílias carenciadas 500,00 € (duas receberam
200,00 €  cada, e outra recebeu 100,00 €).

Os outros 500,00 € serão entregues à Cari-
tas Arquidiocesana.

Porque as carências continuam, vamos man-
ter este espírito de partilha; vamos continuar a
ter presenta o «Pão da Amizade».

Horário do Cartório Paroquial
Tendo em conta as Festas de Natal, o

Cartório Paroquial, esta semana, só funcio-
na no seguinte horário:
Terça ................................  19h30 – 20h00
Quinta ..............................  19h30 – 20h00
Sexta ................................  15h00 – 16h00

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.

Se não há paz, alegria e felicidade para os
homens de hoje é porque lhes falta a humil-
dade dos pastores para reconhecerem o Sal-
vador. Cheios de preconceitos põem a sua
esperança no poder, no dinheiro, no prazer e
na glória, como se essas coisas fossem o ca-
minho da felicidade...

"A nossa esperança é ALGUÉM. A nossa
esperança é Cristo... Ele fez-Se Carne. Cris-
to, inserindo-se, plenamente, na natureza hu-
mana, quis mudar o mundo para salvá-lo. E
nós seremos seus discípulos na medida em
que a nossa esperança se confundir com a Sua,
que era a de transformar o mundo" (Mauri-
ac).

Na Missa da Noite, a Igreja apresenta-nos
o seu Cristo – o Verbo eterno, o dominador,
porém, em carne, habitando entre nós, no
meio do Seu povo. E nós contemplámos a sua
glória e a Sua humilhação, ao mesmo tempo
que, unidos aos anjos e a todos os homens,
demos graças a Deus pela paz, que nos ofe-
receu em Cristo.

Agora a liturgia, inundada pela luz da nova
aurora, que desponta para o mundo, descre-
ve-nos os efeitos do Nascimento do Salva-
dor para a humanidade de todos os tempos.

O Natal não é um acontecimento passa-
do. Através da Igreja, o mistério do Natal
conserva toda a sua actualidade. N'Ela, todos
os homens são chamados a receber de Jesus
a vida divina, "tornando-se filhos no Filho
único".

Sagrada Família
1.ª Leit. – Sir 3, 3-7. 14-17a;
Salmo – Sal 127, 1-2. 3. 4-5
2.ª Leit. – Col 3, 12-21
Evangelho – Lc 2, 41-52.
Em pleno clima natalício, a Liturgia cele-

bra a festa da SAGRADA FAMÍLIA.
O próprio Filho de Deus, vindo ao mun-

do, quis seguir o caminho de todos: fazer parte
de uma família simples e humilde, igual a tan-
tas outras do seu tempo.

As leituras deste Domingo complemen-
tam-se ao apresentar as duas coordenadas
fundamentais a partir das quais se deve cons-
truir a família cristã: o amor a Deus e o amor
aos outros, sobretudo a esses que estão mais
perto de nós – os pais e demais familiares.

A primeira leitura apresenta, de forma
muito prática, algumas atitudes que os filhos
devem ter para com os pais. É uma forma de
concretizar o amor de que fala a 2.ª leitura.

A segunda leitura sublinha a dimensão do
amor que deve brotar dos gestos de todos os
que vivem “em Cristo” e aceitaram ser Ho-
mem Novo. Esse amor deve atingir, de forma
especial, todos os que connosco partilham o
espaço familiar e deve traduzir-se em deter-
minadas atitudes de compreensão, de bonda-
de, de respeito, de partilha, de serviço.

O evangelho sublinha, sobretudo, a dimen-
são do amor a Deus: o projecto de Deus tem
de ser a prioridade de qualquer cristão, a exi-
gência fundamental, a que todas as outras se
devem submeter. A família cristã constrói-se
no respeito absoluto pelo projecto que Deus
tem para cada pessoa.

Não adianta ilusões: a família cristã não é
mais a de outrora, e talvez nunca mais ela volte
a ser a mesma.

Importa que a família também saiba
percorrer o caminho da renovação, em busca
de um novo modo de ser...




