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Domingo, 27 de janeiro

10h00 — Paroquianos

12h00 — Eduardo Pereira Viana (30.º Dia)
 — Augusto de Azevedo Monteiro

19h00 — Intenção Particular
Segunda, 28 de janeiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 29 de janeiro — 19h00
— Cândida Dias Ferreira Areia e família
— Maria do Céu Gonçalves Jorge
Quarta, 30 de janeiro  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 31 de janeiro  — 19h00
— Agostinho da Rua Reis (30.º Dia)
— António Soares e Esposa
— Albino Novais da Venda
— Maria Moreira Gonçalves e Albino da Sil-

va Jorge
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes
Sexta, 01 de fevereiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 02 de fevereiro  — 19h00
— Augusto Alves Guimarães  (30.º Dia)
— António Pereira de Sousa, Ana Pereira de

Sousa e Maria Gomes de Oliveira
Domingo, 03 de fevereiro

10h00 — Paroquianos

12h00 — Maria Teresa Gomes Vieira

19h00 — Rosa dos Anjos da Cruz Lopes
(30.º Dia)

Sábado, 02 de fevereiro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Pelo Batismo entrámos na Igreja
e tornámo-nos membros

de uma Comunidade que escuta...

27 de janeiro a 3 de fevereiro de 2013
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Domingo, 03 de fevereiro

Domingo, 03 de fevereiro

Sábado, 02 de fevereiro

Sábado, 02 de fevereiro

10h00

12h00

19h00

— Inês Zão
— Leandra Rodrigues
— Rita Chavães

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 9.º Ano

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

— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

— Francisco Guimarães de Melo
— Maria Helena Agante
— Ana Pereira

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 662

Grupo
Nossa Senhora

da Graça



3.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10;
Salmo – Sal 18 B (19), 8. 9. 10. 15;
2.ª Leit. – 1 Cor 12, 12-30;
Evangelho – Lc 1, 1-4: 4, 14-21.

A Liturgia da Palavra deste 3º Domingo
Comum vem-nos comunicar que nós somos
uma Comunidade de Escuta. O Cristianismo
é Revelação. Deus revela-Se e comunica-Se
ao homem histórico. Não é tanto o esforço que
o homem faz para atingir e reconhecer a Deus,
mas sim o ato de Deus que se dá  e se une ao
homem.

Pelo nosso Batismo entrámos na Comuni-
dade da Igreja, que fala e ensina, e tornámo-
nos membros de uma Comunidade que es-
cuta em ordem à nossa própria conversão.
Aceitar  o apelo de Cristo à conversão, pela
voz da Igreja, é condição para pertencer ao
Seu Reino.

A 1ª Leitura, do Livro de Neemias, diz-nos
que após a reconstrução de Jerusalém,  levada
a efeito depois do regresso da Babilónia, a nova
existência de Israel inaugura-se com uma As-
sembleia Santa, na qual é proclamada especi-
almente a Palavra de Deus. Esdras investido
duma missão de magistério, lê com autorida-
de, interpreta e promulga a Palavra.

A Palavra de Deus "viva e eficaz", que
convoca e reúne os homens, até que venha o
Verbo integrá-los no Seu Corpo, exige uma
resposta do homem, exige uma Comunidade
que escute.

Por isso o povo presta-lhe o assentimento
da inteligência e a adesão da vontade, reno-
vando a Aliança feita com Deus, "força" do
Seu Povo, fonte da sua alegria, prestando aten-
ção às Suas Palavras, como proclama o Salmo

Adoração do Santíssimo
No próximo fim de semana, como já é ha-

bitual, teremos a Adoração do Santíssimo a
partir do fim da Missa das 12h00 e até à
missa das 19h00.

A celebrar o Ano da Fé é mais uma opor-
tunidade que temos para aprofundarmos a
nossa fé junto d’Aquele que é o autor e o cen-
tro da mesma. Não nos lembremos d’Ele ape-
nas nas horas difíceis!... Saibamos estar com
Ele junto do Santíssimo Sacramento, e apren-
deremos a crescer na fé e a ter forças para
as horais mais difíceis da vida.

Serviço de Confissões
Começando a preparar a Quaresma e

a Páscoa, começamos já a ter, na Matriz
de Esposende, o serviço de Confissões
semanias das 09h00 às 09h30, nos seguin-
tes dias:
Segunda-feira ..............................  P. Gaio
Sexta-feira ................................  P. Delfim

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.

Responsorial: "As vossas palavras, Senhor,
são espírito e vida".

Na 2ª Leitura, S. Paulo, partindo da ima-
gem do corpo humano, dotado de muitos mem-
bros, mostra aos Coríntios, e hoje também a
toda a Comunidade da Igreja, como, na varie-
dade de funções e ministérios, existentes na
Igreja, brilha a sua unidade substancial.

É o Espírito Santo, "em Quem fomos bati-
zados", que nos unifica em Comunidade de
escuta, pondo-nos em comunhão uns com os
outros, e dá a cada um uma personalidade pró-
pria, insubstituível e intransmissível, com uma
missão específica no Corpo Místico: Ele é, na
verdade, a Alma da Igreja.

No Evangelho, S. Lucas começa por nos
dar a razão do seu Evangelho e apresenta-nos
Cristo como o Enviado e esperado de todo o
Seu Povo, sob a ação do Espírito Santo, para
libertar os povos, os cegos e oprimidos, instau-
rando a "Graça do Todo Poderoso".

A presença e a pregação de Jesus na sina-
goga de Nazaré significam a realização da sal-
vação anunciada nas Escrituras. Jesus leu, em
Isaías, palavras que se referiam a Ele próprio.
Palavras que mostram que o diálogo que Deus
iniciou com a criação e manteve ao longo dos
séculos com o Povo eleito, atingiu com Jesus o
seu momento culminante.

O Evangelho não narra apenas  a vida de
Jesus, mas também é uma evocação da vida
de cada um de nós, porque nos contém e nos
envolve.  Por isso a Liturgia da Palavra não é
uma simples lição de moral, nem a afirmação
da esperança escatológica recebida dos profe-
tas, mas proclama o cumprimento do desígnio
de Deus no hoje da vida da Igreja.

Não se contempla aí um passado desapa-
recido, nem se imagina um futuro extraordiná-
rio, mas vive-se o tempo presente como lugar
privilegiado da vinda do Senhor.




