
Domingo, 08 de janeiro

Hoje não há a Missa da Misericórdia. Recome-

ça no dia 15 de Janeiro, às 09h00.

10h00 — Paroquianos

12h00 — Carlos Manuel Lopes Ferreira

Adoração do Santíssimo

19h00 — Samuel António Vieira dos Santos

(1.º Aniv.)

Segunda, 09 de janeiro — Só às 16h30

— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 10 de janeiro — 19h00

— José Maria Sousa do Pilar (30.º Dia)

— Augusto Lopes de Miranda

— Maria Manuela Ferreira da Silva e filho

Quarta, 11 de janeiro — Só às 16h30

— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 12 de janeiro — 19h00

— Intenção Particular

— Maria da Silva Duarte e família

— Manuel Fernandes Gomes

— Maria Teresa Barros Lima Costa

Sexta, 13 de janeiro — Só às 16h30

— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 14 de janeiro  — 19h00

— Lázaro Barros Nunes Novo e família

Domingo, 15 de janeiro

09h00 — Missa na Igreja da Misericórdia

10h00 — Paroquianos

12h00 — Intenções de Arminda e de Vitorino

Silva

19h00 — Virgínia de Barros Lima, marido e

filhos

Sábado,  14 de janeiro

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

S.ta Maria dos Anjos

— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

A atitude dos Magos é convite

a uma adoração mais profunda

ao Deus próximo de nós...

(In)formação
Semanal 606

08 a 15 de janeiro de 2012Domingo, 08 de janeiro

Domingo, 15 de janeiro

Sábado, 14 de janeiro

Sábado, 14 de janeiro

10h00

12h00

19h00

— Maria Emília Vilarinho

— Rita Chavães

— Mariana Viana

— Da responsabilidade

dos Adolescentes do 10.º Ano

—  Da responsabilidade

dos Adolescentes

do 7.º Ano da Catequese

—

—

Serviço de Acólitos

— Da responsabilidade dos

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade

dos crianças e Catequistas

do 6.º  Ano da Catequese

— Da responsabilidade

das crianças

do 3.º e 4.º Ano da Catequese

—

—

Grupo
Nossa Senhora

das Dores



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.

Celebramos neste domingo a Solenidade

da Epifania, que é a manifestação de Deus a

todos os povos. Deus revela-se também aos

pagãos. Perante esta realidade, no evangelho,

encontramos três posturas distintas. A primei-

ra é a atitude de Herodes, imagem de um

tirano, de um poderoso injusto e egoísta que

não tem escrúpulo em fazer uma carnificina

quando suspeita de algo contra ele. Com

medo de perder o poder, procura eliminar

quem lhe pode tirar o poder.

A segunda é a atitude dos príncipes dos

sacerdotes e dos escribas do povo. Eles co-

nheciam a profecia que anunciava este acon-

tecimento, mas não procuram como os Ma-

gos, estão como que cegos, a luz da fé não

ilumina a sua inteligência; eles esperavam um

Messias poderoso (não o entendiam na po-

breza); eles não viram a estrela como tam-

bém toda a cidade de Jerusalém.

A terceira é a atitude dos Magos que são

a imagem de todos os homens e mulheres que

procuram a fé. Na realidade que os rodeiam,

procuram o sentido que explique as suas vi-

das. Apesar de virem de longe, não quer di-

zer que tenham valores diferentes das nossas

tradições. A fé trespassa o local geográfico e

abre-se ao universo. Deus também lhes fala

através de sinais (neste caso por uma estre-

la), para que procurem o sentido das suas vi-

das. Os Magos são a expressão de todos aque-

les que têm o coração aberto para acreditar e

confiar, dispostos a fazer caminho que pode

ser muito longo, sendo necessário, por vezes,

vencer vários obstáculos. Quantos se questi-

onam ao ver a luz de homens e mulheres que

seguindo Jesus Cristo, longe de todo o sinal

de poder, estão próximas dos outros, amando

e servindo. O sinal e a luz de Jesus Cristo é

para todo o mundo, é universal.

Os protagonistas do evangelho de hoje são

os Magos, mas o centro e o objectivo é Jesus:

Deus Encarnado, o Messias que é visitado

pelos magos. Diz o evangelho que "prostran-

do-se diante d' Ele, adoraram-No", oferecen-

do-lhe ouro como rei, incenso como Deus e

mirra como homem. Os Magos têm a única

atitude cristã perante Jesus: adorar Cristo como

verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Adora-

se Deus, devido à sua infinita grandeza.

Como os Magos, teremos de aprender a

ver a estrela, ou seja, Deus, em todos os lu-

gares: ver na natureza as marcas da sua pre-

sença, porque Ele a criou e a colocou ao ser-

viço da humanidade. Para adorar a Deus, te-

mos também de ter em conta todos aqueles

acontecimentos que nos põem à prova e nos

tentam a "fugir" de Deus, como aconteceu

com os Magos que não se iludiram com o

desejo "hipócrita" do rei Herodes. Há que

deixar bem claro que Deus tem de ser sem-

pre o primeiro, Aquele que tem a primazia,

Aquele por quem procuramos, pondo-nos a

caminho ao seu encontro. Encontrando-O,

como aconteceu aos Magos, Deus torna-se

próximo de nós, como um menino nos bra-

ços de sua mãe. A atitude dos Magos diz-nos

também que a adoração  se torna mais pro-

funda à medida que o conhecimento de Deus

vai progredindo.

Conselho Pastoral
No próximo dia 21, às 20h45, no Centro

Paroquial de Esposende, todos os Conselhos
Pastorais Paroquiais do Arciprestado tomam
posse, na presença do representante do Sr. Ar-
cebispo e Vigário Geral, Cónego Dr. José
Paulo Abreu.

Apesar de já ter pedido que todos eleges-
sem os seus representantes, apenas tenho os
nomes da Fábrica da Igreja e da Catequese.
Quer isto dizer que não temos Conselho Pas-

toral. Vamos ficar mal perante as outras pa-
róquias?


