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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
Segunda, 9 de dezembro – 16h30
— Eugénia Miranda Igreja e marido
Terça, 10 de dezembro – 19h00
— Manuel Lopes da Silva Miranda
— Maria Teresa Barros Lima Costa
— Maria José Viana Silva Pinto e Hortência

Viana
Quarta, 11 de dezembro – 16h30
—  Ass. do Sag. Coração de Jesus
Quinta, 12 de dezembro – 19h00
— Rosa de Sousa e filho
— Jorge Mendes Vieira
— Teresa Gonçalves Ferreira Silva e marido
— José Fernando Machado
Sexta, 13 de dezembro – 16h30
— Eugénia Miranda Igreja e marido

Sábado, 14 de dezembro – 19h00
— Maria Teresa Gomes Vieira e marido
Domingo, 15 de dezembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Cândido José Loureiro Basto e fa-

mília
19h00 — António Augusto Lopes

Sábado, 14 de dezembro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

À semelhança da Imaculada
devemo-nos colocar numa atitude

de filial obediência e amor a Deus.

8 a 15 de dezembro de 2013
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Domingo, 15 de dezembro

Domingo, 15 de dezembro

Sábado, 14 de dezembro – 19h00

Sábado, 14 de dezembro – 19h00

10h00

12h00

19h00— Luís Miguel Marques Garcia
— Marina Ferrari Rodrigues de Pina

Serviço de Acólitos

— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete
— Isabel Monteiro

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
          das crianças e catequistas

do 6.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças

do 2.º e  5.º Ano

(In)formação
Semanal 707

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 8.º Ano
— José Gonçalo Almeida
— Ana Rafaela Sá de Barros

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

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

Grupo
Nossa Senhora

das Dores



2.º Domingo do Tempo do Advento
Imaculada Conceição

O dogma da Imaculada Conceição da Vir-
gem Santa Maria foi a solene confirmação do
mistério central da fé. A Virgem Maria foi
pensada por Deus como a mediadora do mis-
tério da Incarnação.

Porque chamada a ser a mediadora deste
mistério, a Virgem Maria não podia ser pen-
sada senão como a primeira totalmente redi-
mida, e como a primeira redimida é que ela
concebeu sem pecado o Filho de Deus, por-
que sem pecado foi concebida.

Ao acolher a Palavra do Anjo, a Virgem
Maria permitiu que a Palavra eterna de Deus
assumisse a carne do pecado e por causa
desta assunção ela foi previamente redimida
pelo seu próprio Filho. Por ela o Verbo de Deus
entra na história, inaugurando o tempo da Gra-
ça e da Liberdade dos filhos de Deus.

A Virgem Maria abriu a porta do mundo
para o Advento do Deus redentor, na carne
da humanidade. Ela é por excelência a pri-
meira na ordem da Redenção.

O dogma da Imaculada Conceição procla-
ma que ela desde o início do seu ser não foi
apenas envolvida pelo mistério da Graça da
redenção prometida, mas a primeira redimida
pelo seu Filho que ia gerar; este dogma toca,
portanto, no centro do mistério da Redenção.

A ‘Imaculada Conceição’ mostra a Vir-
gem Maria como a primeira na ordem da
Redenção, Redenção esta que não pode acon-
tecer sem ela. Sem a Imaculada Conceição
da Virgem Maria não seria pensável a reden-
ção, como vitória divinizante da natureza hu-
mana sobre o pecado do mundo.

Bênção das Grávidas
A gravidez é um momento significativo na

vida de uma pessoa, tanto da mãe que traz a
criança no seu ventre, como do seu filho ou
da sua filha, pequenino, mas que tem já consigo
a dignidade e o direito de qualquer ser humano.

Por isso, à semelhança dos anos anteriores,
teremos no 4.º Domingo do Advento – este
ano a 22 de Dezembro –, na Eucaristia das
12h00, na Matriz de Esposende, a Bênção
das Grávidas.

Agradecíamos que se inscrevessem na
Sacristia até ao próximo domingo, dia 15 de
dezembro.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial vol-

ta a funcionar no seu horário normal:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Direitos Paroquiais
Continuam em pagamento os Direitos Pa-

roquiais ou Côngrua, de acordo com o que diz
o 5.º Mandamento da Igreja: «contribuir para
as despesas do culto e sustentação do cle-
ro, segundo os legítimos usos e costumes e
as determinações da Santa Igreja».

As orientações da Igreja indicam que cada
família deve contribuir com o correspondente
a um dia de salário da família (basta dividir o
que cada família recebe em casa por 30 dias).

A Virgem Maria é a primeira redimida:
depois dela e por meio dela, todos são cha-
mados a participar na vitória da redenção,
através do baptismo, pelo qual o homem é
regenerado, e chamado também a ser santo e
imaculado na presença de Deus.

A Imaculada Conceição eleva a Virgem
Maria a paradigma da antropologia cristã. Ela
manifesta de um modo eminente a transfigu-
ração do homem que se opera pela participa-
ção no mistério de Cristo, com o qual, por gra-
ça, o homem é chamado a configurar-se.

A Imaculada Conceição da Virgem Maria
revela a ontológica transfiguração do ser e da
existência na relação com o Verbo de Deus
encarnado. Paradigma da antropologia cristã,
a Imaculada Conceição é o caso eminente da
redenção pela graça, a que ela corresponde,
na plena liberdade do ‘ecce ancilla’, no mis-
tério da Anunciação. Não apenas do ‘homem
novo’, mas também da Igreja.

Mariano, com certeza, o dogma da ‘Ima-
culada Conceição’ é também eclesial, por-
que nela se espelha o que é o mistério da Igreja
a qual, tendo na Virgem Imaculada a sua fi-
gura excelsa (cf. LG 53; 63), é também santa e
imaculada, Mãe e Virgem puríssima dos seus
filhos gerados nas águas do baptismo.

Por isso, com razão na ‘Imaculada Con-
ceição’, a Igreja e todos os fiéis exultam de
alegria, talvez como em nenhum outro dia,
porque aí está o exemplo das maravilhas de
Deus na história, do que Ele pode fazer na
Igreja e na vida de cada crente se, como a
Virgem Santa Maria, cada qual se colocar na
mesma atitude de filial obediência e de amor,
naquele cujo Nome é grande e que grandes
coisas realizou na sua humilde serva! Bem-
aventurada a nação que se honra por tê-la
como Mãe e Padroeira!




