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Domingo, 20 de janeiro

10h00 — Paroquianos
12h00 — José Inácio Miranda Ferreira, pai

e sogros

19h00 — Olívia da Costa Terra e filhos
Segunda, 21 de janeiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 22 de janeiro — 19h00
— José Fernando Machado (30.º Dia)
— Manuel Arménio de Azevedo Pereira Ma-

chado (1.º Aniv.º)
— Maria de Jesus Vieira e Abílio de Jesus Ro-

drigues
— José Gomes de Carvalho

Quarta, 23 de janeiro  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 24 de janeiro  — 19h00
— Jorge Mendes Vieira (30.º Dia)
— Margarida Soares e Manuel Soares
— Maria Manuela Ferreira da Silva e filho
— Manuel Pereira da Costa e esposa
Sexta, 25 de janeiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 26 de janeiro  — 19h00
— Maria Adelaide Marques Reis (30.º Dia)
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes

Domingo, 27 de janeiro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Eduardo Pereira Viana (30.º Dia)

— Augusto de Azevedo Monteiro
19h00 — Intenção Particular

Sábado, 26 de janeiro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

A vida da Igreja é fruto
da ação animadora e sustentadora

do Espírito Santo...

20 a 27 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, 27 de janeiro

Domingo, 27 de janeiro

Sábado, 26 de janeiro

Sábado, 26 de janeiro

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Maria Emília Vilarinho

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 10.º Ano

— Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 7.º Ano da Catequese

— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

— Ricardo Cruz
— Francisco de Castro e Costa
— Ana Rita

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade do
     das crianças e catequistas
     do 6.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
    das crianças

do 2.º e 5.º Ano da Catequese

— José Gonçalo Almeida
—

(In)formação
Semanal 661

Grupo

Cristo Rei



2.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 62, 1-5;
Salmo – Sal 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10ac;
2.ª Leit. – 1 Cor 12, 4-11;
Evangelho – Jo 2, 1-11.
Em certo sentido, a liturgia da Palavra des-

te 2.º Domingo do Tempo Comum, está ainda
ligada ao Natal, tempo da manifestação do
Senhor. Na liturgia da Igreja antiga, a festa
da Epifania, da Manifestação, celebrava, de
uma só vez e num só dia, a visita dos Magos,
o batismo de Jesus e as bodas da Caná. São
três momentos da Manifestação do Senhor:
aos Magos, Ele manifestou-se como Rei dos
Judeus pelo brilho da Estrela; no batismo, o
Pai manifestou-O como Messias de Israel,
ungindo-O com o Espírito Santo para a mis-
são e, em Caná, Jesus manifestou a Sua gló-
ria ao transformar a água em vinho, e os dis-
cípulos acreditaram n'Ele. Podemos, então,
dizer que estamos ainda em clima de Mani-
festação, de Epifania d'Aquele que veio do
Pai para nossa salvação; e é neste contexto
que as leituras da Missa de hoje devem ser
interpretadas.

Comecemos por observar que o evange-
lho narra uma festa de casamento e não in-
forma nada sobre o nome dos noivos... O
Evangelista tomou um facto histórico e deu-
lhe um sentido espiritual e teológico: o verda-
deiro noivo é Cristo, Deus em pessoa que vem
desposar a sua esposa, o povo de Israel e,
mais precisamente, o novo Israel, a Igreja,
representada pela Mulher – a Virgem Maria!
Tudo, na perícope do evangelho, fala disso:
porque o Messias-Esposo chegou, a água da
Antiga Aliança (água da purificação segundo
os ritos judaicos da Lei de Moisés) é trans-

Serviço de Confissões
Começando a preparar a Quaresma e

a Páscoa, a partir da próxima semana
teremos na Matriz de Esposende o serviço
de Confissões das 09h00 às 09h30, nos
seguintes dias:
Segunda-feira ..............................  P. Gaio
Sexta-feira ................................  P. Delfim

Início do CPM
Recorda-se que o CPM (Centro de Pre-

paração para o Matrimónio) tem início no
próximo Sábado, às 21h00, no Centro Pa-
roquial de Palmeira de Faro. É nossa obriga-
ção rezar pelos bons frutos deste CPM para
os casais que o vão frequentar até ao dia 3
de março. Não os esqueçamos nas nossas
orações.

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.

formada no vinho da Nova Aliança (o vinho,
símbolo da alegria e da exultação do Espírito
Santo, que é fruto da morte e ressurreição do
Senhor). É esta a glória que Jesus manifes-
tou, é este o sinal! "Sinal" não é um simples
milagre; "sinal" é um gesto do Senhor, car-
regado de sentido profundo, que revela a Sua
pessoa, a Sua missão e a Sua obra de salva-
ção. "Foi assim que, em Caná da Galileia,
Jesus deu início aos seus milagres. Mani-
festou a sua glória e os discípulos acredi-
taram n’Ele". Na verdade, o sinal da Caná, é
uma preparação uma antecipação da Páscoa,
quando Cristo, Esposo ressuscitado, desposará
para sempre a Igreja, dando-lhe como dote
eterno, o dom do Espírito. Por isso, a exulta-
ção da primeira leitura de hoje. Saudando o
povo de Deus, o novo Israel, a Igreja-Esposa,
o profeta afirma: "Os povos hão-de ver a
tua justiça e todos os reis a tua glória.
(...)Tal como o jovem desposa uma virgem,
o teu Construtor te desposará; e como a
esposa é a alegria do marido, tu serás a
alegria do teu Deus". Maria, a Virgem-Mu-
lher do evangelho de hoje é, pois, imagem viva
da Igreja-Esposa, desposada na Nova e Eter-
na Aliança!

Esta Nova Aliança não se funda numa lei
de preceitos escritos, mas na Nova Lei, que é
o Espírito de amor, derramado nos nossos
corações. O Espírito que Cristo derramou
sobre nós com a Sua morte e ressurreição é a
alma, a lei, a vida da Igreja-Esposa, novo Is-
rael, novo povo de Deus. Por isso, a segunda
leitura da Missa de hoje nos apresenta toda a
vida da Igreja, tão rica e dinâmica, como sen-
do fruto da ação animadora e sustentadora
do Espírito Santo: "Em cada um se manifes-
tam os dons do Espírito para o bem co-
mum", isto é, tendo em vista a edificação da
Igreja, Corpo e Esposa de Cristo!




