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Domingo, 02 de Janeiro
10h00 – Paroquianos

12h00 – Maria da Silva Duarte e família

19h00 –  José da Silva Pinto, esposa e mãe

Segunda, 03 de Janeiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 04 de Janeiro — 19h00
— José Lemos da Silva

Quarta, 05 de Janeiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 06 de Janeiro — 19h00
— Maria Eulália Nunes Silva
— Maria José Viana da Silva Pinto

Sexta, 07 de Janeiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 08 de Janeiro — 19h00
— Domingos Vicente Fernandes e Wendy

Carolina Dominguez

Domingo, 09 de Janeiro
10h00 – Paroquianos

12h00 – Santíssimo Sacramento
 – Georgina Mendes Miranda e filho

Abílio
No final da Missa haverá a Exposi-

ção do Santíssimo Sacramento,
que ficará em Adoração até à
Eucaristia das 19h00.

19h00 –  Maria Manuela Ferreira da Silva e
filho

Sábado, 08 de Janeiro
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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!...

Viemos adolrá-l’O!...

(In)formação
Semanal 553

02 a 09 de Janeiro de 2011Domingo, 09 de Janeiro

Domingo, 09 de Janeiro

Sábado, 08 de Janeiro
— Da responsabilidade

das crianças e Catequistas
do 1.º e 4.º Ano

Sábado, 08 de Janeiro

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

Da responsabilidade
do Agrupamento
do CNE

— Da responsabilidade
do 9.º Ano da Catequese

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 10.º Ano da Catequese

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

— Da responsabilidade dos
       das crianças e Catequistas

do 5.º Ano

Serviço de Acólitos

— Maria Helena Agante
— Ana Pereira
— Maria Isabel V. Rodrigues
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Grupo
Santa Maria
dos Anjos



Outros assuntos
Catequese

Recorda-se que, depois de uma semana de
interrupção da Catequese, a mesma retoma o
seu funcionamento normal a partir de já de Se-
gunda-feira, dia 3 de Janeiro.

Mais se informa que em breve serão divul-
gadas as datas das Festas da Catequese. Entre-
tanto, quem puder deve consultar com regula-
ridade o blogue informativo da Paróquia, onde
serão colocadas as informações. O acesso é
http://paroquiadesposende.wordpress.com.

Lembra-se também que a Catequese começa
às 19h00,  tendo em conta os que chegavam
atrasados.

Formação de Adultos
Depois de um trimestre experimental com a

Formação Cristã de Adultos e de preparação
para o Crisma, retomamos este fim-de-semana
a mesma formação, e nos moldes em que vinha
a ser feita: via Internet. Quem pretender fazer a
formação para o Crisma, a celebrar-se na pró-
xima Visita Pastoral, sem ser via Internet, deve
inscrever-se até ao fim de Janeiro no Cartório
Paroquial. Não haverá outra época de inscri-
ções.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial volta ao seu horá-

rio normal, que é o seguinte:
Terça ................................  19h30 – 20h00
Quinta ..............................  19h30 – 20h00
Sábado .............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Oitava do Natal
1.ª Leit. – Num 6, 22-27;
Salmo – Sal 66, 2-3. 5- 6 e 8;
2.ª Leit. – Gal 4, 4-7;
Evangelho – Lc 2, 16-21.
Neste dia, a liturgia coloca-nos diante de

evocações diversas, todas elas importantes.
Celebra-se, em primeiro lugar, a soleni-

dade da Mãe de Deus: somos convidados a
olhar a figura de Maria, aquela que, com o
seu sim ao projecto de Deus, nos ofereceu a
figura de Jesus, o nosso libertador.

Em segundo lugar, o Dia Mundial da
Paz: em 1968, o papa Paulo VI quis que, neste
dia, os cristãos rezassem pela paz.

Finalmente, o primeiro dia do ano civil:
é o início de uma caminhada percorrida de
mãos dadas com esse Deus que nunca nos
deixa, mas que em cada dia nos cumula de
bênçãos e nos oferece a vida em plenitude.

As leituras de hoje têm a ver com esta
multiplicidade de evocações.

Na primeira leitura, sublinha-se a dimen-
são da presença contínua de Deus na nossa
caminhada, como bênção que nos proporcio-
na a vida em plenitude.

Na segunda leitura, a liturgia evoca outra
vez o amor de Deus, que enviou o seu “Fi-
lho” ao nosso encontro, a fim de nos libertar
da escravidão da Lei e nos tornar seus “fi-
lhos”. É nessa situação privilegiada de “fi-
lhos” livres e amados que podemos dirigir-
nos a Deus e chamar-lhe “papá”.

O Evangelho mostra como a chegada do
projecto libertador de Deus provoca alegria
e contentamento por parte daqueles que não
têm outra possibilidade de acesso à salvação:
os pobres e os débeis. Convida-nos, também,
a louvar a Deus pelo seu cuidado e amor e a
testemunhar a libertação de Deus aos homens.

Dia da Epifania
1.ª Leit. – Is 60, 1-6;
Salmo – Sal 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13;
2.ª Leit. – Ef 3, 2-3a. 5-6;
Evangelho – Mt 2, 1-12.
A Epifania é uma das principais solenida-

des do ano litúrgico, rica de ressonâncias
populares, de interpelações ecuménicas e de
urgência missionária. No Menino nascido de
Maria, celebramos a manifestação d'Aquele
que é o Filho de Deus, o Messias esperado
pelos Judeus e a Luz de todos os povos.

Celebramos, como diz a Oração Colecta,
o dia em que Deus revelou o Seu Filho Uni-
génito aos gentios. A visita dos Magos per-
turbou o Rei Herodes e os habitantes de Jeru-
salém. A nós, que já conhecemos o Senhor
pela fé, somos convidados a orar para que,
um dia, possamos contemplar face a face a
Sua glória. Mas, há que O acolher, porque Ele
é a Luz de todos os povos.

O Profeta Isaías, "leva-nos" a Jerusalém,
cidade simbólica, luz para todos os povos. O
contraste luz-trevas é utilizado pelo profeta
para exprimir que o Deus que se manifesta
em Jerusalém também é conhecido por todos
os povos eu não conhecem a luz, que é Jesus
Cristo.

A 2.ª leitura, com palavras de S. Paulo, pro-
clama a universalidade da salvação: "os gen-
tios recebem a mesma herança que os judeus,
pertencem ao mesmo corpo e participam da
mesma promessa, em Cristo Jesus por meio
do Evangelho".

No Evangelho, vemos a concretização des-
sa promessa: ao encontro de Jesus vêm os
“magos”, atentos aos sinais da chegada do
messias, que o aceitam como “salvação de
Deus” e o adoram. A salvação, rejeitada pe-
los habitantes de Jerusalém, torna-se agora
uma oferta universal.


