
Domingo, 25 de Dezembro
08h30 — Missa da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Auxília Cardoso da Silva
19h00 — M.ª Lurdes Novo Vareiro Machado
Segunda, 26 de Dezembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 27 de Dezembro — 19h00
— Teresa Lúcia Veiga Ferreira Pedras (7.º Dia)
— Maria Eulália Nunes Silva
— Maria Cristina Pinto Loureiro
— Maria da Conceição Carrilho Silva Pinto
— Manuel Capitão Cepa
Quarta, 28 de Dezembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Quinta, 29 de Dezembro— 19h00
— João Maria Leitão de Oliveira Martins

(30.º Dia)
— Ernesto Almeida Correia e Almerinda da

Silva Passos
— Maria Teresa Barros Lima Costa
— Manuel Fenandes Gomes
Sexta, 30 de Dezembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 31 de Dezembro — Só às 16h30
— Maria da Silva Duarte e família
Domingo, 01 de Janeiro
08h30 — Missa da Misericórdia
10h00 — Paroquianos/Missa do Senhor
Adoração do Santíssimo no dia 8 de Janeiro
12h00 — Maria Beleza Patrão
19h00 — Augusto Tavares da Costa

Sábado,  31 de Dezembro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

É Natal!...
Deus quis deixar de olhar

a humanidade «de longe»!...

(In)formação
Semanal 604

25 de dezembro de 2011
a 01 de janeiro de 2012
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Domingo, 01 de Janeiro

Domingo, 01 de Janeiro

Sábado, 31 de Dezembro

Sábado, 31 de Dezembro

10h00

12h00

19h00

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Leandra Rodrigues

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 8.º Ano

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 9.º Ano da Catequese

—
—

Serviço de Acólitos

— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete

10h00

12h00

19h00

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

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

—
—



Outros assuntos
Domingo 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.

Na solenidade deste dia celebramos o iní-
cio de uma história que continua a ter reper-
cussões no «hoje» da comunidade cristã e de
cada cristão. Celebramos a presença de Deus
entre nós. Podemos afirmar que Deus quis dei-
xar de olhar a humanidade «de longe». Ele
torna-se presente entre nós, fazendo-se huma-
nidade e história.

Celebramos neste dia esta presença na his-
tória e na humanidade que se inicia na encar-
nação e no nascimento de Jesus. Esta presen-
ça na história e entre a humanidade manifes-
tar-se-á nos diversos momentos da vida de
Jesus de Nazaré, a quem proclamamos Filho
de Deus, e que terá o seu cume na sua mensa-
gem, constituída pelas suas  palavras e obras,
e, especialmente, pela sua entrega na paixão,
morte e ressurreição. Nós somos seus herdei-
ros e queremos ser seus discípulos no seio da
sua comunidade, a Igreja.

Para nós, neste dia «a graça de Deus ma-
nifestou-se»! Nós vimos a Luz, Aquela que é
capaz de iluminar a nossa existência! Jesus –
eis o mais doce dos nomes; eis o nome dessa
Graça bendita! Vinde, vinde contemplá-lo!
Ele veio para nossa salvação! Veio para nos
arrancar de nós mesmos, do nosso horizonte
fechado e estreito; veio para abrir o nosso
pensamento, o nosso sentimento, a nossa vida,
abri-los à dimensão do coração de Deus, fa-

zendo-nos felizes e verdadeiramente huma-
nos! Não seremos nós mesmos, não seremos
realizados, não seremos livres, a não ser abrin-
do-nos a Ele! Acolhamos a graça e vivamos
uma vida nova: «Ela ensina-nos a abandonar
a impiedade e as paixões mundanas e a viver
neste mundo, com equilíbrio, justiça e pieda-
de!» Ele veio porque, sozinhos, não conse-
guimos encontrar a verdade de nossa vida...

Cada vez mais o mundo cai nas trevas, no
paganismo, na cegueira. Tocamos, mais que
nunca, a descristianização, a dissolução da
família, a propagação do mal, a desmoraliza-
ção de toda a moral, de toda a dignidade, de
todo o valor verdadeiro, a difusão de um pen-
samento anti-cristão e contrário aos ensina-
mentos da Igreja de Cristo. Neste Dia Santís-
simo, quantos não sabem que existe uma es-
perança, um sentido, uma mão de Deus es-
tendida para toda a humanidade!... Quantos,
dizendo-se ainda cristãos, vivem no pecado,
aplaudem o que é condenável pela Palavra de
Deus, o que é vil aos olhos do Senhor; quan-
tos, que se dizem cristãos e pensam e sentem
e vivem como o mundo! Eis que a Graça de
Deus, hoje nascida do ventre da Sempre Vir-
gem, convida-nos à conversão, convida-nos
a uma séria mudança do modo de viver. Não
seremos cegos, se vivermos na sua luz; não
estaremos perdidos, se seguirmos os seus pas-
sos; não viveremos na morte, se nos abrirmos
para a sua vida!

No Menino do presépio foi-nos dada a for-
ça para sairmos do sono de uma vida medío-
cre e vazia, de uma existência morna. Des-
perta, ó cristão, porque hoje brilhou para ti a
luz! Por ti, o Filho eterno fez-se um de ti! Até
onde Deus está disposto a mostrar-te o seu
amor, a tirar-te da tua vida vazia!

Encontra-se em distribuição o jornal
«Nascer de Novo». Agradece-se a quem ainda
não pagou a assinatura o favor de o fazer, para
podermos continuar a dar vida ao nosso jornal.

Direitos Paroquiais
Como é habitual, os Direitos Paroquiais

ou Côngrua encontram-se em pagamento até
ao final do ano civil.

É Natal!...
Quero Senhor,

neste Natal,
armar uma árvore

dentro do meu coração
e nela pendurar, em vez de presentes,
os nomes de todos os meus amigos.

Os amigos de longe e de perto.
Os antigos e os mais recentes.

Os que vejo a cada dia
e os que raramente encontro.

Os que lembro sempre
e os que às vezes ficam esquecidos.

Os das horas difíceis e os das horas alegres.
Aqueles a quem conheço profundamente
e aqueles de quem só conheço o nome.

Os que pouco me devem
e aqueles a quem muito devo.

Os meus amigos humildes
e os amigos importantes.

Os nomes de todos aqueles
que já passaram pela minha vida.




