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Domingo, 1 de dezembro
10h00 — Missa do Senhor
12h00 — Rui Manuel Barros Zão e família
19h00 — Paroquianos
Segunda, 2 de dezembro – 16h30
— Eugénia Miranda Igreja e marido
Terça, 3 de dezembro – 19h00
— Manuel Lopes da Silva Miranda
Quarta, 4 de dezembro – 16h00

Celebração da Santa Unção
presidida pelo Senhor Arcebispo

—  Pelos doentes e idosos
Quinta, 5 de dezembro – 19h00
— José Pimenta Martins do Pilar e filho
— António Moreira Ferreira e João Marceli-

no de Lima Barros
— Ana Gonçalves Ferreira Silva e marido
Sexta, 6 de dezembro – 16h30
— Cândido Loureiro e família

Sábado, 7 de dezembro
16h00 — Missa da Visita Pastoral

pelos Paroquianos
19h00 — Albino Novais da Venda

Domingo, 8 de dezembro
10h00 — Missa da Imaculada Conceição
12h00 — Maria Amélia Fereira Rodrigues

de Areia e família
16h00 — Missa de Encerramento Arcipres-

tal das Visitas Pastorais, presidida pelo
Senhor Arcebispo

19h00 — Manuel Moreira de Sá

Sábado, 7 de dezembro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Importa estarmos atentos
a todos os sinais que advêm

da Liturgia do Advento...

1 a 8 de dezembro de 2013
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Domingo, 8 de dezembro

Domingo, 8 de dezembro

Sábado, 7 de dezembro – 19h00

Sábado, 7 de dezembro – 19h00

10h00

12h00

19h00— Alexandre Domingues Figueiredo
— Ricardo Silva

Serviço de Acólitos

— Francisco Guimarães de Melo
— Maria Helena Agante
— Maria Isabel V. Rodrigues

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
          das crianças e catequistas

do 4.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças

do 1.º e  6.º Ano

(In)formação
Semanal 706

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 9.º Ano
— Pedro Almeida
— Inês de Melo Losa Ferreira

— Ana Rita Sá da Silva
— Isabel Morais
— António Jardim

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

Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



1.º Domingo do Tempo do Advento
Mensagem do Advento

1. Diz-nos um teólogo jesuíta que o desâ-
nimo é como que um nevoeiro cerrado. E uma
vez debaixo do nevoeiro, todo o cuidado é
pouco: é preciso andar devagar, estar atento
a todos os sinais e ter a convicção de que
estamos na direção certa. E não adianta pro-
testar: pois só com a paciência de saber es-
perar o raio de luz no caminho, se pode ultra-
passar esse nevoeiro.

Partindo desta imagem, o Advento surge
para nós como um tempo de nevoeiro. Um
tempo cuja única certeza é a promessa da vin-
da do Filho de Deus ao mundo, para acabar
com todas as nossas dúvidas e restituir-nos a
alegria. Por isso, importa estarmos atentos a
todos os sinais que advêm da Liturgia da Pa-
lavra e da iconografia adventícia, para cami-
nharmos com segurança.

2. Ao olharmos o plano pastoral da Arqui-
diocese, que faz a ponte entre a fé professa-
da e a fé celebrada, notamos como a liturgia
oferece estabilidade a este caminho, uma vez
que detém duas finalidades: celebrar a glória
de Deus e acolher a sua salvação, efectivada
na noite de Natal.

Nesse sentido, o Papa Francisco, no n.º
19 da Lumen Fidei, não podia ser mais claro:
“O início da salvação é a abertura a algo que
nos antecede, a um dom originário que sus-
tenta a vida e a guarda na existência.” Logo,
“a liturgia não é um tranquilizante que nos
permite viver sem nenhum esforço de con-
versão individual e colectiva ou como evasão
dos nossos compromissos. Não pode ser uma
rotina que não transforma a vida nem a co-
munidade cristã. Isto seria empobrecer e per-
verter o conteúdo real da ação litúrgica.”

Visita Pastoral a Esposende
A Visita Pastoral é obra apostólica,

acontecimento de graça, que reproduz a
imagem daquela singular e verdadeira-
mente admirável visita pela qual «o Prín-
cipe dos Pastores» (l Ped 5, 4), Bispo das
nossas almas (l Ped 2, 25), Cristo Jesus, vi-
sitou e realizou a redenção do Seu Povo
(cf. Lc l, 68).

É este acontecimento de graça, que
vamos ter na nossa comunidade nos dias
4, 5, 7 e 8 deste mês. O Senhor Arcebispo
visitará diversas Instituições do Arcipres-
tado na quarta-feira todo o dia e na quin-
ta-feira de manhã. Na quarta-feira, tere-
mos a Celebração da Santa Unção às
16h00 e, no mesmo dia, às 21h30, a As-
sembleia Paroquial (com todos os movimen-
tos, confrarias, comissões e organismos pa-
roquiais, incluindo todos os elementos do
Conselho Pastoral Paroquial).

No dia 7 encerra a Visita à Comunida-
de de Santa Maria dos Anjos com a cele-
bração da Eucaristia e Crisma, às 16h00.
No domingo, dia 8, celebra o encerramen-
to das Visitas Pastorais, juntamente com
D. António Moiteiro, às 16h00, e às 19h00
presidente à Eucaristia da Comunidade.

Saibamos acolher quem nos visita: o
nosso Pastor!...

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial só

funciona no seguinte horário:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Quinta ............................  18h30 – 19h00

3. A vivência deste tempo pode ser enri-
quecido com inúmeros subsídios pastorais já
disponíveis em diversas plataformas. E desse
modo, gostaria apenas de deixar-vos quatro
perguntas, a reflectir durante este tempo de
nevoeiro e de procura (Advento): temos cons-
ciência de que a liturgia é uma ação onde da-
mos glória a Deus e recebemos a sua salva-
ção? A liturgia nutre a vida da comunidade,
que é chamada a crescer na comunhão e na
caridade? Há de facto uma estreita relação
entre a celebração e a ação evangelizadora?
Já compreendemos o significado profundo
deste tempo do Ano Litúrgico?

4. Por último, o maior perigo que a actual
crise nos pode causar, mais do que o empo-
brecimento e o medo, é destruir-nos a espe-
rança. Sem fé não há esperança! E sem es-
perança, o Advento será somente mais um
tempo de nevoeiro sem rumo no caminho.
Precisamos talvez de deixar que a fé nos
transforme, de cultivar um estilo de vida paci-
ente e de participar na liturgia com um outro
sabor. Só assim é que a fé celebrada será uma
autêntica luz que fará do Advento um tempo
de esperança que conduz à alegria!

É verdade que a sociedade educou-nos
para ter tudo sob controlo, mas por vezes há
nevoeiros na vida pessoal e social que sur-
gem inesperadamente. Só que a cada impre-
visto, Deus responde sempre com uma sur-
presa, porque a Ele “nada é impossível”! E
há um caminho que nunca devemos ignorar
neste tempo de crise: o caminho da fraterni-
dade, pois é no rosto do outro que Deus vem
ao nosso encontro, nomeadamente nos mais
carenciados e desprotegidos.

Na certeza de que Deus nunca falha nas
suas promessas, desejo uma boa caminhada
de Advento para todos vós, convictos de que,
a este tempo de nevoeiro, virá um dia de sol
radioso (Natal)! † Jorge Ortiga, A.P.




