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Domingo, 02 de dezembro
Adoração do Santíssimo

10h00 — Paroquianos/Missa do Senhor
12h00 — M.ª América Vieira Loureiro Ferreira
19h00 — Nelson da Silva Torres

Segunda, 03 de dezembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 04 de dezembro  — 19h00
—
—
—
—

Quarta, 05 de dezembro  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 06 de dezembro — 19h00

—
—
—
—
Sexta, 07 de dezembro — 19h00
— Manuel Moreira de Sá

Sábado, 08 de dezembro  — 19h00
10h00 — Imaculada Conceição
12h00 — Ana Macedo Araújo
19h00 — Maria José Viana Silva Pinto

Domingo, 09 de dezembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Amélia Areia e familiares
19h00 —

Sábado, 08 de dezembro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Caminhemos neste Advento
com os pés bem firmes neste mundo

e os olhos voltados para o alto....

2 a 9 de dezembro de 2012
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Domingo, 09 de dezembro

Domingo, 09 de dezembro

Sábado, 08 de dezembro

Sábado, 08 de dezembro

10h00

12h00

19h00

— Joana Jardim
— Maria Emília Vilarinho
— Inês Zão

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 9.º Ano

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

— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

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

10h00

12h00

19h00

— Porque é Dia Santo
aceitam-se
Voluntários

— Porque é Dia Santo
aceitam-se
Voluntários

— José Gonçalo Almeida
—

(In)formação
Semanal 653

Grupo
Santa Maria
dos Anjos



1.º Domingo do Advento (Ano C)
1.ª Leit. – Jer 33, 14, 16;
Salmo – Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 e 14;
2.ª Leit. – 1 Tes 3, 12 – 4, 2
Evangelho – Lc 21, 25-28. 34-36.
No Evangelho deste 1.º domingo do Ad-

vento, o Senhor recorda-nos a necessidade
da vigilância: «Tomai cuidado para que vos-
sos corações não fiquem insensíveis por
causa da gula, da embriaguez e das preo-
cupações da vida, e esse Dia não venha
de repente sobre vós; pois esse Dia virá
como uma armadilha sobre todos os habi-
tantes da terra. Portanto, ficai atentos!»
Aquele cuja vinda celebraremos no Natal, cuja
vinda esperamos no final dos tempos, vem a
nós constantemente! Só numa atitude de ora-
ção e vigilância, de sobriedade e de expecta-
tiva amorosa, é que nós poderemos reconhe-
cê-l'O e acolhê- l'O. É a nossa atitude agora
que determinará a nossa sorte quando Ele vier
no fim dos tempos.

Com uma linguagem impressionante e sim-
bólica, Jesus quer dizer-nos hoje que a Sua
manifestação final vai co-envolver todas as
coisas: a criação toda, a história humana toda
e cada um de nós. Nada nem ninguém esca-
pará do Dia do Cristo; tudo será passado a
limpo pelo Filho do Homem glorioso: "Verão
o Filho do Homem vindo numa nuvem com
grande poder e glória". Esta vinda será dis-
criminatória, pois discriminará bons e maus:
será a manifestação da salvação para quem
O acolheu... e será perdição para quem O
rejeitou! Daí, a advertência séria, o apelo quase
que dramático que Jesus nos faz: "Quando
estas coisas começarem a acontecer, er-
guei-vos levantai a cabeça, porque a vos-

Bênção das Grávidas
A gravidez é um momento significativo na

vida de uma pessoa, tanto da mãe que traz a
criança no seu ventre, como do seu filho ou
da sua filha, pequenino, mas que tem já consigo
a dignidade e o direito de qualquer ser humano.

Por isso, à semelhança dos anos anteriores,
teremos no 4.º Domingo do Advento – este
ano a 23 de Dezembro, na Eucaristia das
12h00, na Matriz de Esposende, a Bênção
das Grávidas.

Agradecíamos que se inscrevessem na
Sacristia até ao dia 15 de dezembro.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de

Esposende continua a funcionar no horá-
rio de Inverno, que é o seguinte:
Terça .............................  19h30 – 20h00
Quinta ............................  19h30 – 20h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Direitos Paroquiais
Continuam em pagamento os Direitos Pa-

roquiais ou Côngrua, e até ao final do ano.
Podem levar da Igreja os respectivos en-

velopes e entregar  na Sacristia ou depositar
no Ofertório das Missas.

Recordemos o 5.º Mandamento da Santa
Igreja, que diz que devemos «contribuir para
as despesas do culto e sustentação do cle-
ro, segundo os legítimos usos e costumes e
as determinações da Santa Igreja».

sa libertação está próxima".
É preciso que compreendamos que este

Dia final que o Senhor nos prepara – Dia da
Sua Vinda, da Sua Manifestação, da Sua Apa-
rição – será Dia de salvação: "Eis que virão
dias em que farei cumprir as promessas de
bens futuros... Naqueles dias, farei brotar
de David a semente de justiça... e Judá será
salvo e Jerusalém terá uma população
confiante". Deus nunca pensou o mal para
nós! Mas é necessário que nos abramos para
o Bem que o Senhor nos prepara; este Bem é
Aquele que veio em Belém, que nos vem em
cada Eucaristia e que nos virá no final dos
tempos: "este é o nome com que será cha-
mado: Senhor-nossa-justiça". Este Bem é
Jesus-Salvador! Por isso mesmo, na segunda
leitura, o Apóstolo convida-nos a buscar a san-
tidade aos olhos de Deus, nosso Pai, prepa-
rando-nos para "o Dia da vinda de nosso
Senhor Jesus Cristo, com todos os seus san-
tos" e pede-nos insistentemente que façamos
"progressos ainda maiores".

Tomemos consciência de que o nosso ca-
minho neste mundo passa, é apenas um ca-
minho! Por que temos tanto medo de recor-
dar que aqui estamos de passagem e que só
lá permaneceremos para sempre? Vivamos
bem o nosso Advento, vivamos bem os dias
da nossa vida, à luz do Dia do Cristo que vem!
Que caminhemos com os pés bem firmes neste
mundo e os olhos voltados para o alto. Que os
nossos sentimentos sejam os do salmista:
"Mostrai-nos, Senhor, os vossos caminhos,
e fazei-nos conhecer a vossa estrada! A
Vossa verdade me oriente e me conduza,
porque sois o Deus da minha salvação!"
Que nós, "correndo com nossas boas obras
ao encontro do Cristo que vem, sejamos
reunidos à Sua direita na comunidade dos
justos" no Dia da sua Vinda!




