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Domingo, 13 de janeiro

10h00 — Paroquianos

12h00 — António Lopes da Silva Miranda e
família

19h00 — Maria da Silva Duarte e família

Segunda, 14 de janeiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 15 de janeiro — 19h00
— Maria Joaquina Gonçalves Neto (1.º Aniv.º)
— Carminda Neto
— Maria Amélia Ferreira Rodrigues Areia

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

Quinta, 17 de janeiro  — 19h00
— António Lopes da Silva Miranda (30.º Dia)
— Maria Idalina Abreu Neves Fernandes
— Orlando Marques de Araújo
— Intenção particular

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

Sábado, 19 de janeiro  — 19h00
— Manuel Moreira de Sá

Domingo, 20 de janeiro

10h00 — Paroquianos

12h00 — José Inácio Miranda Ferreira, pai
e sogros

19h00 — Olívia da Costa Terra e filhos

Sábado, 19 de janeiro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Batismo do Senhor
O caminho dos cristãos é o de Cristo.
Não temos outro caminho a seguir...

13 a 20 de janeiro de 2013
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Domingo, 20 de janeiro

Domingo, 20 de janeiro

Sábado, 19 de janeiro

Sábado, 19 de janeiro

10h00

12h00

19h00

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Ana Rita Sá da Silva

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 7.º Ano

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

— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

— Da responsabilidade dos

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade do
     das crianças e catequistas
     do 4.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
    das crianças

do 1.º e 6.º Ano da Catequese

— José Gonçalo Almeida
—

(In)formação
Semanal 660

Grupo
Santa Maria
dos Anjos



Batismo do Senhor
1.ª Leit. – Is 42, 1-4. 6-7;
Salmo – Sal 28, 1-2. 3ac-4. 3b e 9b-10;
2.ª Leit. – Act 10, 34-38;
Evangelho – Lc 3, 15-16. 21-22.
A Festa de hoje – Batismo do Senhor –

encerra o tempo do Natal: o Pai apresenta,
manifesta a Israel o Salvador que Ele nos deu,
o Menino que nasceu para nós: "Tu és o meu
Filho muito amado: em Ti pus toda a mi-
nha complacência".

Estas palavras contêm um significado mui-
to profundo: o Pai apresenta Jesus usando as
palavras do profeta Isaías. Aqui vemos que
Jesus não é somente o Servo; Ele é o Filho
amado! O Servo que o Antigo Testamento
anunciava é também o Filho amado eterna-
mente. No entanto, é o Filho que sofrerá como
o Servo, que deverá exercer a Sua missão de
modo humilde e doloroso!

Nas margens do Jordão, Jesus foi ungido
com o Espírito Santo como o Messias, aquele
que as Escrituras prometiam e Israel espera-
va. Agora, Ele pode começar publicamente a
missão de anunciar e inaugurar o Reino de
Deus. Esta missão, começou-a desde que se
fez homem por nós; contudo, agora vai mani-
festar-se publicamente, primeiro a Israel e, de-
pois da ressurreição, a toda a humanidade.

Hoje, o Pai revela a Jesus qual o modo,
qual o caminho que Ele deve seguir para ser
o Messias como Deus quer: na pobreza, na
humildade, no despojamento, no serviço!... É
assim que o Reino de Deus será anunciado
no mundo. Jesus deverá ser manso: "Ele não
clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir
pelas ruas". Deve ser cheio de misericórdia
para com os pecadores, os fracos, os pobres,
os sem esperança: "não quebrará a cana
fendida, nem apagará a torcida que ainda

Apresentação da Fabriqueira
Depois de ter sido divulgado, no dia 1 de

Janeiro, a constituição da nova Fábrica da
Igreja (Conselho para os Assuntos Económi-
cos), a mesma tomou posse no dia 6 de Janei-
ro, em Braga, perante o Senhor Arcebispo. A
sua apresentação oficial à Comunidade será
no próximo fim de semana, dias 19 e 20, nas
Eucaristias da Comunidade.

Inscrições no CPM
Continuam abertas até ao próximo sába-

do, dia 19, as inscrições para o próximo CPM
(Centro de Preparação para o Matrimónio)
que mais uma vez vai decorrer no Centro Pa-
roquial de Palmeira de Faro, às 21h00 dos
seguintes 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 S. Bartolomeu do Mar, em horário ainda
a definir com os noivos.

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

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

fumega". Ele irá sofrer, ser tentado ao desâ-
nimo, mas colocará no Pai toda a Sua espe-
rança, toda a Sua confiança: "Não desfale-
cerá nem desistirá, enquanto não estabe-
lecer a justiça na terra". O Senhor Deus
estará sempre com Ele e Ele veio não só para
Israel, mas para todas as nações da terra.

E Jesus começa já a cumprir a Sua mis-
são na humildade: Ele entra na fila dos peca-
dores, para ser batizado por João. Ele, que
não tinha pecado, assume os nossos pecados,
faz-se solidário connosco; Ele, o Cordeiro de
Deus que tira os pecados do mundo! "João
tentava dissuadi-lo, dizendo: 'Eu é que te-
nho necessidade de ser batizado por ti e
tu vens a mim?' Jesus, porém, respondeu-
lhe: 'Deixa estar, pois assim nos convém
cumprir toda a justiça'" (Mt 3,14s). Assim
convinha, no plano do Pai, que Jesus se humi-
lhasse, se fizesse Servo e assumisse os nos-
sos pecados!... Ele veio não na glória, mas na
humildade; não na força, mas na fraqueza;
não para impor, mas para propor; não para
ser servido, mas para servir. Este é o cami-
nho que o Pai indica a Jesus, e o caminho que
Jesus escolhe livremente em obediência ao
Pai. Este é o caminho dos cristãos, e não há
outro!

João diz-nos: "Eu baptizo-vos com água,
mas vai chegar quem é mais forte do que
eu (...) Ele baptizar-vos-á com o Espírito
Santo e com o fogo".  Para os cristãos, não
há batismo nas águas, mas no Espírito, sim-
bolizado pela água (cf. Jo 3,5; 7,37-39). Ao ser-
mos batizados, recebemos o Espírito Santo e,
por isso, somos participantes da sua missão
de viver, testemunhar e anunciar o Reino de
Deus, a Vida eterna, a Vida no amor a Deus
e aos irmãos, que Jesus veio anunciar ao fa-
zer-se homem igual a nós. Mas este testemu-
nho não é para dar nas vistas, mas um teste-
munho dado na simplicidade, na pobreza e na
humildade do dia a dia!




