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Domingo, 16 de dezembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Rui Manuel de Barros Zão e família
19h00 — Maria de Lurdes Novo Vareiro

Machado
Segunda, 17 de dezembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 18 de dezembro  — 19h00
— Miguel Ângelo Cardoso e Silva (1.º Aniv.º)
—

Quarta, 19 de dezembro  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 20 de dezembro — 19h00

— António Martins Alonso Cerdeiras (30.º
Dia)

— José Inácio Miranda Ferreira
— Manuel Pereira da Costa e esposa

Sexta, 21 de dezembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 22 de dezembro  — 19h00
— Rui Filipe Braga Pinto Macedo (30.º Dia)
— Teresa Lúcia de Veiga Ferreira Pedras

(1.º Aniv.º)

Domingo, 23 de dezembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Manuela de Areia Carvalho e

famíliares
19h00 — António Luís de Barros Zão, mãe e

irmãos

Sábado, 22 de dezembro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Semear mais alegria
pode ser para nós um gesto
de conversão para o Natal...

16 a 23 de dezembro de 2012
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Domingo, 23 de dezembro

Domingo, 23 de dezembro

Sábado, 22 de dezembro

Sábado, 22 de dezembro

10h00

12h00

19h00

— Leandra Rodrigues
— Rita Chavães
— Mariana Viana

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 7.º Ano

— Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 8.º Ano da Catequese

— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz
— Francisco de Castro e Costa

10h00

12h00

19h00

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

— Da responsabilidade
    das crianças

do 3.º e 4.º Ano da Catequese

— José Gonçalo Almeida
—

(In)formação
Semanal 655

Grupo
Nossa Senhora

da Graça



3.º Domingo do Advento
1.ª Leit. – 1 Sof 3, 14-18a;
Salmo – Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6;
2.ª Leit. – Filip 4, 4-7;
Evangelho – Lc 3, 10-18.
 O terceiro domingo do advento é conhe-

cido como o "Domingo da alegria". O Natal
está a aproximar-se, por isso estamos alegres.

A 1.ª Leitura é um convite à alegria, por-
que foi revogada a sentença que condenava
Judá  e o próprio Deus estará no meio do
povo, como Salvador (Sf 3,14-18). A presen-
ça de Deus no meio do seu povo garante a
alegria, porque é uma presença libertadora,
que dá segurança, que traz a paz.

“Alegra-te de todo o coração, cidade de
Jerusalém... não tenhas medo, Sião... O Se-
nhor, teu Deus, está no meio de ti, como po-
deroso Salvador..." (Expressões semelhantes
às do anjo, na Anunciação...)

O Salmo de meditação reforça o motivo
da alegria: “Alegrai-vos, habitantes de
Sião,    porque é grande no vosso meio o
Deus Santo de Israel...” (Is 12,6).

Na 2.ª Leitura, S. Paulo recomenda aos
cristãos a alegria. “Alegrai-vos sempre no
Senhor, repito, alegrai-vos...”  (Fl 4,4-7).
A alegria cristã é sinal visível da presença do
Ressuscitado na comunidade.

– Somos Sinal dessa alegria no meio do
povo, ou manifestamos tristeza?

No Evangelho, João Baptista anuncia a
alegria do Salvador que vem, mas está preo-
cupado com os pecados que podem estragar
tudo...E faz um veemente apelo à conver-
são...  (Lc 3,10-18).

– O Povo acolhe o apelo e pergunta: “E
nós, o que devemos fazer?”. E João Bap-
tista apresenta o caminho da conversão, que

Inscrições no CPM
Encontram-se abertas as inscrições para

o próximo CPM (Centro de Preparação
para o Matrimónio).

Embora não seja obrigatório a frequência
do CPM, o Código de Direito Canónico esta-
belece que se faça «a preparação pessoal
para a celebração do matrimónio, pela
qual os esposos se disponham para a san-
tidade e os deveres do seu novo estado»
(CIC can. 1063, 2, CCEO can. 783, § 1).

No nosso arciprestado esta preparação é
feita essencialmente através do CPM, que
mais uma vez vai decorrer no Centro Paro-
quial de Palmeira de Faro, às 21h00 dos se-
guintes dias: 26 de janeiro, 2,9,15,16 e 23
de fevereiro e 2 de março. O encerramen-
to será no dia 3 de março, em horário ainda
a definir.

Bênção das Grávidas
Conforme já anunciado, à semelhança dos

anos anteriores, teremos no`próximo
Domingo, 23 de Dezembro, na Eucaristia das
12h00, na Matriz de Esposende, a Bênção
das Grávidas.

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.

garante a alegria. Não exige nenhuma práti-
ca religiosa...   pelo contrário, aponta 3 atitu-
des bem concretas:

   – O Caminho da Solidariedade (partilha);
  – O Caminho da Justiça;
  – O Caminho da não-violência.
E aponta 3 pragas, das quais nos devemos

libertar: a ganância, a injustiça e o abuso do
poder, realidades presentes no tempo de Je-
sus... e hoje também...

E Nós, "o que devemos fazer",  para po-
der gozar a verdadeira alegria do Natal?

– Tu Pai, tu mãe, que deves fazer  para
criar esse clima de alegria em tua casa?

– Tu Jovem, que encarnas a força e a cri-
atividade, já descobriste o que deves fazer para
conquistar essa verdadeira alegria?

– Tu, que estás de mal... e não queres per-
doar: o que deves fazer?

– Tu, que falas demais da vida alheia: o
que deves fazer?

– Tu que não tens tempo para Deus, para
a família... só para os negócios: o que deves
fazer?

– Tu, que com orgulho gostas de aparecer
e discriminas os mais humildes: o que deves
fazer?

– Tu, que não és sincero... nem fiel... nem
honesto: o que deves fazer?

 A alegria cristã sempre foi um sinal da
libertação messiânica... Uma grande alegria
anunciaram os anjos em Belém aos pastores...

Damos sempre testemunho dessa alegria?
– Será que a nossa comunidade é espaço

onde se nota a alegria pelo amor e pela pre-
sença de Deus?

– Será que nós semeamos ao redor de nós
mais alegria, ou tristeza?

– Semear mais alegria não poderia ser tam-
bém para nós um gesto concreto de conver-
são em preparação deste Natal?

E nós, o que devemos fazer, então?




