
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

Segunda, 16 de janeiro — 19h00
— Maria Alice Maia (7.º Dia)

Terça, 17 de janeiro — 19h00
— Angelina da Costa Terra e marido
— Intenção Particular
— Orlando Marques Araújo

Quarta, 18 de janeiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 19 de janeiro — 19h00
— Miguel Ângelo Cardoso e Silva (30.º Dia)
— Olívia da Costa Terra e filho
— Intenção Particular
— José Inácio Miranda Ferreira, pai e sogros
— António Soares e esposa

Sexta, 20 de janeiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 21 de janeiro  — 19h00
— Teresa Lúcia de Veiga Ferreira Pedras

(30.º Dia)
— Manuel Moreira de Sá
Domingo, 22 de janeiro
09h00 — Missa na Igreja da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Teresa Gomes Vieira
19h00 — Passos Manuel Palmeira Rodrigues

(1.º Aniv.º)

Sábado,  21 de janeiro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

  A a vida cristã é uma caminhada
para a plenitude, para o Reino:
uma caminhada a seguir Jesus.

(In)formação
Semanal 607

15 a 22 de janeiro de 2012
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Domingo, 08 de janeiro

Domingo, 15 de janeiro

Sábado, 14 de janeiro

Sábado, 14 de janeiro

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 9.º Ano

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

—
—

Serviço de Acólitos

— Maria Helena Agante
— Ana Pereira
— Maria Isabel V. Rodrigues

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

—
—

Grupo
Santa Maria
dos Anjos



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
2.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – 1 Sam 3, 3b-10. 19;
Salmo – Sal 39, 2 e 4ab. 7-8a. 8b-9. 10-11;
2.ª Leit. – 1 Cor 6, 13c-15a. 17-20;
Evangelho – Jo 1, 35-42.

Terminadas as festas de Natal, iniciamos
um novo ciclo litúrgico: o Tempo Comum.
Neste ciclo, iremos escutar no evangelho o
relato do ministério público de Jesus. Com a
Festa do Baptismo do Senhor, Jesus foi apre-
sentado por Deus Pai como seu Filho: Filho
de Deus, cheio do Espírito Santo. A partir des-
te momento inicia a sua pregação, através das
palavras e das obras. Iremos reflectir alguns
desses momentos até ao início da Quaresma.
Neste 2.º Domingo do Tempo Comum, as lei-
turas dizem-nos que ser discípulo de Jesus é
segui-l’O, ou seja, seguir o Seu caminho. Je-
sus foi um homem que andava de um lado
para o outro, percorrendo muitas localidades.
Para Ele, a noção de caminho é muito impor-
tante; depois de se deslocar a muitas povoa-
ções, subiu a Jerusalém para levar à plenitu-
de a sua missão com a morte e a ressurreição.
Nos evangelhos de cada domingo, iremos per-
correr este trajecto de Jesus. Também para
nós, a noção de caminho é importante: a vida
é uma caminhada, a vida cristã é uma cami-
nhada para a plenitude, para o Reino, uma
caminhada a seguir Jesus.

A 1.ª leitura e o evangelho deste Domingo
são dois exemplos do chamamento do Senhor
e da resposta a dar-lhe, seguindo-O. Cada um
de nós poderá enquadrar a sua vida nestes dois
episódios bíblicos.

A 1.ª leitura, do 1.º Livro de Samuel, nar-
ra-nos a experiência do jovem Samuel que foi

um grande e importante profeta. Samuel aper-
cebe-se que alguém o chama, sente o chama-
mento no seu íntimo e responde: «Aqui es-
tou». Disse-o por três vezes. Mas, não conhe-
ce a voz que o chama. «Samuel ainda não
conhecia o Senhor». Apesar que não conhe-
cer a voz, responde sempre ao chamamento e
procura saber quem é. Com a ajuda do seu
mestre, Heli, descobre que é Deus que está a
chamar. Então, responde: «Falai, Senhor, que
o vosso servo escuta». O salmo responsorial
é como um eco das palavras de Samuel: «Eu
venho, Senhor, para fazer a vossa vontade».

No evangelho, encontramos outro episó-
dio: João Baptista está com dois dos seus dis-
cípulos (André e outro de quem não se diz o
nome). Quando vê Jesus passar, diz: «Eis o
Cordeiro de Deus». Os dois discípulos se-
guem Jesus, ansiosos por conhecerem Aque-
le por quem esperavam. Apercebendo-se que
estava a ser seguido, Jesus pergunta-lhes o
que procuram e eles respondem: «Mestre,
onde moras?». Disse-lhes Jesus: «Vinde ver».
«Eles foram ver onde morava e ficaram com
Ele nesse dia». Deve ter sido uma experiên-
cia única, porque o evangelista diz que «era
por volta das quatro horas da tarde». Tão
intensa deve ter sido a experiência de estar
com Jesus que sentiram vontade de a parti-
lhar com os outros. André foi procurar o seu
irmão Simão e disse-lhe: «Encontrámos o
Messias». De seguida, convida-o a conhecer
Jesus. Este Simão, que conheceu Jesus pelo
seu irmão André, será Pedro, o primeiro dos
Apóstolos.

Façamos a mesma experiência. Procure-
mos, junto do Santíssimo Sacramento, ver
onde mora Jesus. Partilhemos essa experiên-
cia. Façamos caminho e seremos FELIZES!...

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

Centro Paroquial de Esposende, todos os
Conselhos Pastorais Paroquiais do Arcipres-
tado tomam posse, na presença do represen-
tante do Sr. Arcebispo e Vigário Geral, Cón.
Dr. José Paulo Abreu.

Para além dos elementos já divulgados no
último (In)formativo, já foram eleitos mais
os seguintes elementos:
– Rui Manuel Cavalheiro Cunha – Santa Casa

da Misericórdia
– Ana Margarida Braga Araújo – LIAM
– Rosa Fernandes Vieira – Zeladoras
– Maria Olinda Novo dos Santos – Limpeza
– Maria Isabel Lima Nunes Novo – Cruzados

de Fátima
– António Neto Sacramento – Cursilhos

Como Membros Convidados pelo
Pároco, de acordo com os Estatutos, para já
teremos.
– Tito Alfredo Evangelista e Sá
– António Capitão Ribeiro
– Maria do Sameiro Nibra da Silva Fragui-

nha Coutada
– Manuel Passos Eiras Praia
– João Baptista Guerra
– Daniel Alves Miranda Marques

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende con-

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


