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Domingo, 6 de janeiro
10h00 — Paroquianos/Missa do Senhor

12h00 — Família Areia (Adoração do SS.mo)

19h00 — António Alves Guimarães (7.º Dia)
— Joaquim da Silva Braga (1.º Aniv.º)
— Manuel Fernandes Neto de Faria

Segunda, 07 de janeiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 08 de janeiro — 19h00
— António Lopes da Silva Miranda
— Manuel Fernandes Gomes
— Maria Teresa Barros Lima Costa

Quarta, 09 de janeiro  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 10 de janeiro  — 19h00
— Maria Idalina Abreu Neves Fernandes
— Maria José Viana Silva Pinto
— Maria Amélia Ferreira Rodrigues Areia

Sexta, 11 de janeiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 12 de janeiro  — 19h00
— Associados do Coração de Jesus

Domingo, 13 de janeiro

10h00 — Paroquianos

12h00 — António Lopes da Silva Miranda e
família

19h00 — Maria da Silva Duarte e família

Sábado, 12 de janeiro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Epifania
Cristo veio ao mundo

para Se revelar a todos os Povos...

06 a 13 de janeiro de 2013

E
st

e 
In

fo
rm

at
iv

o 
po

de
 s

er
 c

on
su

lta
do

 e
m

: 
ht

tp
://

pa
ro

qu
ia

de
sp

os
en

de
.w

or
dp

re
ss

.c
om

/in
fo

rm
ac

ao
-s

em
an

al
/

Domingo, 13 de janeiro

Domingo, 13 de janeiro

Sábado, 12 de janeiro

Sábado, 12 de janeiro

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     do Agrupamento 301

do CNE

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 8.º Ano

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

— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

— Maria Georgete
— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz

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
— Agrupamento 301 do CNE

(In)formação
Semanal 659

Grupo
Nossa Senhora

das Dores



Domingo 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.
A Liturgia da Palavra da festa da Epifania

do Senhor quer-nos dizer que "na Igreja,
Cristo revela-Se a todos os Povos".Na ver-
dade, o significado da palavra Epifania é exac-
tamente Manifestação, Aparição.

Portanto a Epifania revela :
– O aspecto glorioso e divino do mistério

natalício, que será plenamente revelado na
Manifestação final do Senhor, termo e meta
da História humana.

– O carácter "universal" da mensagem
evangélica: também os pagãos são chamados
à salvação; também para eles Cristo não é
apenas o Messias do Antigo Testamento, li-
gado às esperanças duma nação, raça, e reli-
gião, mas o Messias vindo para todos os ho-
mens que, de uma maneira ou de outra, todos
esperam.

– A missão da Igreja no nosso tempo, que
consiste em ser, como "colectividade", e em
cada cristão, uma "Manifestação" autênti-
ca de Cristo, de modo que todos reconheçam
no testemunho da Igreja o testemunho pere-
ne do Evangelho de Cristo.

A 1.ª Leitura, do Livro do profeta Isaías,
diz-nos que, como uma cidade, construída so-
bre um monte, atrai o olhar de todos, ao ser
iluminada pelo sol nascente, assim Jerusalém,
iluminada peloNascimento de Jesus, atrai a si
todos os povos.

Será, porém, na Igreja, nova Jerusalém, que
Deus reunirá todos os homens, para lhes dar
a salvação. Será n'Ela que se constituirá, de-

Inscrições no CPM
Encontram-se abertas as inscrições para

o próximo CPM (Centro de Preparação
para o Matrimónio), que devem ser feitas
junto do Pároco.

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 encerramento será no dia 3 de março,

em horário ainda a definir com os noivos.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de

Esposende continua a funcionar no seu
horário normal de Inverno, com excepção
de Sábado, que estará encerrado:
Terça .............................  19h30 – 20h00
Quinta ............................  19h30 – 20h00
Sábado ..................................  Encerrado

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

finitivamente, a comunidade dos povos. Diz-
nox o Vaticano II: "A luz dos povos é
Cristo...Mas a Sua luz resplandece no ros-
to da Sua Igreja". (LG 1).

Ela é, na verdade, o sinal e o instrumento
de união com Deus e de unidade de todo o
género humano, como proclama o Salmo Res-
ponsorial: "Virão adorar-Vos, Senhor, todos
os povos da terra".

Na 2.ª Leitura S. Paulo diz ao Efésios, e
hoje também a cada um de nós, que o univer-
salismo de Isaías era um pouco limitado;  os
estrangeiros não estavam em posição de igual-
dade com os filhos de Israel. S. Paulo, des-
crevendo o plano salvífico de Deus, proclama
que todos os homens são chamados, igualmen-
te, a ser herdeiros da promessa.

Como consequência deste chamamento uni-
versal para a Fé, toda a separação e toda a
discriminação, introduzidas na humanidade por
culturas e civilizações, desaparecem. Todos são
chamados a formar o verdadeiro Israel e a
construir um só Corpo – o Corpo Místico de
Cristo – restabelecendo-se assim o plano pri-
mitivo de Deus acerca da humanidade, que era
um projecto de unidade e de amor.

O Evangelho de S. Mateus, coloca à nos-
sa reflexão, toda a história dos reis Magos
com a sua estrela e os seus presentes, em
gesto de uma adoração e Manifestação da
realeza do Messias, agora nascido como rei,
sacerdote e profeta.

Sublinhando, de modo expressivo, a uni-
versalidade da mensagem cristã, dirigida a
todos os homens, mesmo os que viviam fora
da Geografia da Salvação, o evangelista mos-
tra como na visita dos Magos se realizam as
profecias do Antigo Testamento. Mas, todo o
discurso sobre a "Unidade", em qualquer tem-
po, corre facilmente o risco de ser mal com-
preendido.




