
Domingo, 11 de Dezembro

08h30 — Missa da Misericórdia

10h00 — Paroquianos

12h00 — Luís Viana (30.º Dia)

19h00 — Rosa de Sousa e José Martins do

Pilar
Segunda, 12 de Dezembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 13 de Dezembro — 19h00
— Ângela da Silva Pinto e irmã
— Etelvina Marques Boaventura Rego
— Maria Teresa Barros Lima Costa
— Manuel Capitão Cepa

Quarta, 14 de Dezembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 15 de Dezembro— 19h00
— Cândido José Loureiro Basto
— Ervino da Cruz Viana e esposa
— Maria Teresa Barros Lima Costa
— Manuel Capitão Cepa

Sexta, 16 de Dezembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 17 de Dezembro — 19h00
— Virgílio Herculano dos Santos e família

Domingo, 18 de Dezembro

08h30 — Missa da Misericórdia

10h00 — Paroquianos

12h00 — Maria Auxília Cardoso da Silva e

Martinho Neves Ribeiro

19h00 — Miguel Ângelo Cardoso e Silva (fi-

lho)

Sábado,  17 de Dezembro

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

«Então quem es tu?»
Só descobrindo-O

encontraremos a alegria verdadeira.

(In)formação
Semanal 602
11 a 18 de dezembro de 2011
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Domingo, 18 de Dezembro

Domingo, 18 de Dezembro

Sábado, 17 de Dezembro

Sábado, 17 de Dezembro

10h00

12h00

19h00

—  Da responsabilidade dos

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 10.º Ano

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

—
—

Serviço de Acólitos

— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete
— Isabel Monteiro

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
dos crianças e Catequistas
do 4.º  Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças
do 1.º e 6.º Ano da Catequese

—  Da responsabilidade
dos

—

Grupo

Cristo Rei



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
III Domingo do Advento

1.ª Leit. – Is 61, 1-2a. 10-11;
Salmo – Lc 1, 46b-48. 49-50. 53-54;
2.ª Leit. – 1 Tes 5, 16-24;
Evangelho – Jo 1, 6-8. 19-28.

A tradição litúrgica da Igreja chama este
Terceiro Domingo do Advento de Gaudete,
isto é «Alegrai-vos!» No Missal Romano, a
antífona de entrada exclama: «Alegrai-vos
sempre no Senhor. De novo eu vos digo:
alegrai-vos! O Senhor está perto!» (Fl 4,4.5).
Como expressão dessa alegria, pode-se usar
no lugar do roxo, o cor-de-rosa, no tom
conhecido como «rosa antigo». É um roxo
suavizado, que exprime a exultação pela
aproximação do Santo Natal. Alegrai-vos!
Alegremo-nos! O Senhor está perto! Está
próximo o Natal; está próxima a Vinda do
Senhor; está próximo de nós o nosso Salvador
nos diversos momentos de nossa existência!
Ele não é Deus de longe; é Deus de perto: o
seu nome será para sempre Emanuel, Deus-
conosco!

Alegrai-vos! Há quem se alegre no pecado,
há quem se alegre em futilidades, há quem,
mesmo alegrando-se com coisas que valem a
pena, esquece que toda alegria é passageira.
Quanto a vós, caríssimos, alegrai-vos com
tudo quanto é bom e louvável, mas colocai a
vossa maior e definitiva alegria no Senhor!
Somente nele o coração repousa plenamente,
somente nele se encontra a paz que dura
mesmo no meio da tribulação mais dura.
Alegrai-vos! Mas seja o Senhor o fundamento
da vossa alegria, a causa última da vossa
exultação!

Mas, quem é esse Senhor em quem nos

mandam que nos alegremos? As leituras
bíblicas deste domingo têm como tema a
identidade: a identidade de Jesus. A primeira
leitura, do profeta Isaías, é o texto que o
evangelista Lucas apresenta como a leitura
que Jesus proclamou na sinagoga de Nazaré
(cf. Lc 4, 16-30), afirmando que aquela pro-
fecia se concretizou Nele. O evangelho de S.
João apresenta-nos o testemunho que João
Baptista dá aos judeus, vindos de Jerusalém
às margens do rio Jordão, sobre a sua
identidade. João Baptista, dando testemunho
de quem é e de quem não é, apresenta indire-
tamente a identidade de Jesus. João Batista,
adverte-nos: «No meio de vós está Aquele que
vós não conheceis!» Quem é ele? Quem é este
«Aquele»? João Baptista, como bom
mensageiro, faz questão de desaparecer: «Não
sou o Messias, não sou Elias, não sou o
Profeta anunciado por Moisés! Sou apenas a
voz que grita no deserto: ‘Aplainai o caminho
do Senhor!’»

Insistimos:“Então quem és tu?”
(acreditar) – o tema da mensagem do nosso
Arcebispo para esta semana – quem é esse
que está no nosso meio e que é preciso
conhecer e reconhecer sempre de novo para
ter a alegria verdadeira? Ele é o Messias, Jesus
de Nazaré, o Ungido de Deus, o Enviado para
trazer a salvação, a alegria e a paz para todos
os pobres de todas as pobrezas do mundo.

Ouçamo-lo, e num encontro silencioso
junto dele e da sua Palavra, deixemos que ele
se nos apresente: «O Espírito do Senhor Deus
está sobre mim, porque o Senhor me ungiu;
enviou-me para dar a Boa-nova aos humildes,
curar as feridas da alma, pregar a redenção
aos cativos e a liberdade para os que estão
presos; para proclamar o tempo da graça do
Senhor!»

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
inscrevessem na Sacristia até Sábado.

Reconciliação no Advento
O convite à penitência, que já fora, muitas

vezes, anunciado pelos profetas, preparou o
coração dos homens para a vinda do Reino de
Deus pela voz de João Baptista, que veio
«proclamar um baptismo de penitência para
remissão dos pecados» (Mc 1, 4).

Jesus não só exortou os homens à
penitência para que abandonassem os pecados
e se convertessem de todo o coração ao Senhor,
mas também acolheu os pecadores e os
reconciliou com o Pai.

Reconcilia-te para que haja NATAL.
Ao longo do Tempo de Advento a Igreja

Matriz de Esposende oferece um serviço or-
ganizado de Confissões para melhor nos pre-
pararmos para o Natal.

Assim,  todas as segundas, quartas e sex-
tas temos confissões entre as 09h00 e as
09h30.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende vol-

ta a funcionar  no seu horário normal de
Inverno, que é o seguinte:
Terça .................................  19h30 – 20h00
Quinta ...............................  19h30 – 20h00
Sábado ..............................  15h00 – 16h00


