
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)
Segunda, 19 de Dezembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 20 de Dezembro — 19h00
— José Inácio Miranda Ferreira, pai e sogros
— Maria José Viana da Silva Pinto
— Manuel Capitão Cepa
— Maria Teresa Barros Lima Costa
— Manuel Fernandes Gomes

Quarta, 21 de Dezembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 22 de Dezembro— 19h00
— Manuel Alves Felgueiras
— Carlos Alberto Eiras da Silva e família
— António Luís Barros Zão
— Maria dos Anjos Miranda Marques
— Pais e sogros de Francisco Marques
— Maria Manuela Areia de Carvalho e

família

Sexta, 23 de Dezembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 24 de Dezembro — Só às 16h30
— Virgílio Herculano dos Santos e família

Domingo, 25 de Dezembro
08h30 — Missa da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Auxília Cardoso da Silva e
19h00 — M.ª Lurdes Novo Vareiro Machado

Sábado,  24 de Dezembro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

“Como será isto,
se eu não o conheço?”
Confiança só em Deus...

(In)formação
Semanal 603
18 a 25 de dezembro de 2011
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Domingo, 25 de Dezembro

Domingo, 25 de Dezembro

Sábado, 24 de Dezembro

Sábado, 24 de Dezembro

10h00

12h00

19h00

—  Leandra Rodrigues
— Maria Emília Vilarinho
— Teresa Castro

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 9.º Ano

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

—
—

Serviço de Acólitos

— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz
— Ana Pereira

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
dos crianças e Catequistas
do 6.º  Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças
do 2.º e 5.º Ano da Catequese

—
—

Grupo
Nossa Senhora

da Graça



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
IV Domingo do Advento

1.ª Leit. – 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16;
Salmo – Sal 88, 2-3. 4-5. 27 e 29;
2.ª Leit. – Rom 16, 25-27.
Evangelho – Lc 1, 26-38.

Estamos no último e quarto domingo do
Advento. Estes domingos ajudaram-nos a
melhor preparar a vinda de Jesus. Esta vinda
que esperamos para o fim dos tempos, no fi-
nal da história, recordando, por agora, a sua
primeira vinda fazendo-se homem. Neste con-
texto, é importante não esquecer o contraste
e a complementaridade das leituras propos-
tas na liturgia deste domingo.

Em primeiro lugar, há um contraste entre
a primeira leitura e o texto do evangelho. O
extracto do 2.º Livro de Samuel (1.ª leitura)
apresenta-nos David a manifestar o desejo de
construir uma casa para Deus, uma casa se-
melhante ao palácio que ele construiu para si
próprio, e a resposta de Deus na boca do pro-
feta Natã. Mais que uma casa, Deus deseja
recordar a David tudo o que Ele fez por ele,
pelo Povo de Israel e confirma todas as pro-
messas feitas. Porém, o extracto do evange-
lho de S. Lucas narra-nos o anúncio de Ar-
canjo Gabriel a Maria, falando-nos, assim, da
"casa" que Deus escolheu para se tornar pre-
sente na Humanidade, para habitar entre nós;
não num edifício, mas "entre nós". Esta pre-
sença supõe o consentimento da própria hu-
manidade, expressa na resposta positiva de
Maria ao convite que Deus lhe faz para ser
mãe do seu Filho. Estas duas leituras como o
fragmento da Carta de S. Paulo aos Romanos
(2.ª leitura) falam-nos da contínua presença
de Deus entre nós. Há, pois, entre elas, uma
complementaridade. É uma presença que o

salmista converte em oração de louvor e de
agradecimento: "Cantarei eternamente as
misericórdias do Senhor e para sempre pro-
clamarei a sua fidelidade".

Deus entra na vida da humanidade, na vida
da nossa comunidade cristã, na vida de cada
cristão discretamente, sem ruído, sem expres-
sões evidentes de poder ou magnificência,
sem se impor. O Senhor torna-se presente si-
lenciosamente. Para Ele, basta a nossa res-
posta. A nossa comunidade cristã, onde faze-
mos a caminhada de fé, a mesma que nos aju-
da a viver a fé, é o ambiente propício para se
manifestar, descobrir e celebrar esta presen-
ça e a proposta de vida que Deus nos faz por
Jesus Cristo.

Natal acontece para relembrarmos tudo o
que Deus tem feito por nós, como Maria re-
corda e sintetiza no seu “sim” a história de
Israel. Estaremos dispostos a deixar que Deus
entre de surpresa nas nossas vidas, mesmo que
elas estejam um pouco desarrumadas? Que
venha habitar connosco e nos proponha mu-
danças bem mais luminosas e felizes que to-
das as luzes de Natal? Queremos acolhê-lo
dentro de nós ou deixá-lo do lado de fora das
portas e janelas cheia de luzes, talvez quieti-
nho no presépio, que depois será arrumado
na despensa? Como vamos responder quan-
do nos pedir: “Posso entrar?”

Que estou disposto a fazer? Qual vai ser a
minha resposta? Na sua Mensagem de Natal
o Sr. Arcebispo interroga-nos: No meio de
situações escandalosas de pobreza, escondi-
da ou evidente, é possível viver a alegria no
presente e ter esperança no futuro?

Não esqueçamos que a questão de fundo
do Natal, hoje, não é a ausência de símbolos
religiosos e ornamentações nos espaços pú-
blicos, mas sim a falta de respostas concre-
tas, de cada um de nós, cristãos, à semelhan-
ça de Maria, José e David.

Natal à porta
A partir da mensagem estampada no presépio,

que os homens querem ignorar ou considerar
mera recordação retrógrada dum passado
ignorante e que, por isso, o colocam de lado nesta
quadra, quero insistir na conciliação entre estas
três realidades – pobreza, alegria e esperança –
e os compromissos subjacentes, capazes de
alterar o rumo da história.

O Santo Padre recorda-nos que há uma
pobreza a escolher como estilo de vida e outra a
combater como certeza dum mundo de maior
igualdade (Verbum Domini, 107). É este
comportamento quotidiano que oferece alegria,
vivendo com o essencial e partilhando o supérfluo
e desnecessário, para experimentar que há mais
“alegria em dar que receber”. Daqui é possível
acreditar num presente que respira a esperança
de quem luta e não se resigna a situações que
parecem inevitáveis. O Natal pode e deve ser este
envolver-se responsavelmente no emaranhado de
problemas, para acreditar que é possível um
amanhã melhor.

D. Jorge Ortiga

Entrega da Bíblia na Catequese
Embora a Festa da Palavra (4.º ano da

catequese) aconteça só em Junho, conforme
já foi divulgado atempadamente, a entrega
da Bíblia será feita no Natal. Vamos fazê-lo
na Missa das 12h00, para que as crianças não
tenham que se levantar muito cedo no Natal.

Recordo mais uma vez as datas das festas:
Festa da Vida ............................  7 de Abril

(começa com o Domingo de Ramos)
Pai Nosso .................................  3 de Junho
Eucaristia ................................  7 de Junho
Festa da Palavra ..................  10 de Junho
Festa da Fé ............................ 17 de Junho
Profissão de Fé .....................  24 de Junho


