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Domingo, 29 de dezembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Rui Manuel Barros Zão e família
19h00 — Agostinho da Rua Reis
Segunda, 30 de dezembro – 16h30
— Dulce Miranda Marques Ferreira
Terça, 31 de dezembro – 16h30
— Agostinho da Rua Reis (1.º Aniv.º)
— Maria da Silva Duarte e família
Quarta, 1 de janeiro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Rosa Gomes Perreira de Barros

Zão e família
19h00 — Augusto Alves Guimarães (1.º Aniv.º)
Quinta, 2 de janeiro – 19h00
— Maria da Silva Duarte e família
— Maria Teresa Barros Lima Costa
— Maria José Viana Silva Pinto e Hortência

Viana
Sexta, 3 de janeiro – 16h30
— Eugénia Miranda Igreja e marido
Sábado, 4 de janeiro – 19h00
— Rosa dos Anjos da Cruz Lopes (1.º Aniv.º)

Domingo, 5 de janeiro
10h00 — Paroquianos/Missa do Senhor
12h00 — Bodas de Ouro Matrimoniais de

Manuel dos Santos Ferreira e Maria Olin-
da Novo dos Santos

     — Rui Manuel de Barros Zão e família
Adoração do Santíssimo até às 19h00

19h00 — José da Silva Pinto, esposa e mãe

Sábado, 4 de janeiro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

No mundo em mudança
a comunidade familiar

mantém todo o seu valor...

29 de dezembro de 2013
a 5 de janeiro de 2014
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Domingo, 5 de janeiro

Domingo, 5 de janeiro

Sábado, 4 de janeiro – 19h00

Sábado, 4 de janeiro – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Susana Maria Alves Dias

Serviço de Acólitos

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

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 711

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

— Maria Emília Vilarinho
— Inês Zão
— Leandra Rodrigues

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

Grupo
Nossa Senhora

da Graça



Domingo da Sagrada Família
1.ª Leit. – Sir 3, 3-7. 14-17a;
Salmo – Sal 127, 1-2. 3. 4-5
2.ª Leit. – Col 3, 12-21
Evangelho – Mt 2, 13-15. 19-23.

A festa da Sagrada Família é celebrada
anualmente no Domingo dentro da oitava do
Natal ou, se não houver domingo dentro da oi-
tava, no dia 30 de Dezembro. Por este nome é
conhecida a sublime comunidade composta por
Nosso Senhor Jesus Cristo, a  Bem-aventura-
da Virgem Maria e seu casto esposo S. José.

Também lhe chamam igualmente a Sagra-
da Família de Nazaré. Como as três pessoas
envolvidas neste feliz consórcio são de uma
suprema dignidade e santidade, a Sagrada Fa-
mília foi sempre considerada como o modelo
de todas as famílias católicas e, por extensão,
exemplar de todas as pessoas que vivem em
comunidade, quer activa quer contemplativa:

– A fé amorosa, a obediência sem limites, e
o duro e dedicado trabalho de S. José para pro-
videnciar o sustento da família.

– A fé, o amor, a obediência e o constante
cuidado maternal e familiar da Virgem Mãe.

–A perfeição do Filho de Deus feito ho-
mem, que Se submeteu em obediência a uma
mãe humana e a um pai adoptivo.

Assim, nesta trindade terrestre de Jesus
Maria e José se pode encontrar um perfeito
modelo de todas as virtudes, tanto pessoais como
mesmo sociais. E não apenas foram pessoas
santas com virtudes de santidade, como tam-
bém viveram uma vida humana como a nossa,
o que torna possível a cada uma de nós, imitar
as suas virtudes em maior ou menor grau, con-
forme as nossas capacidades humanas.

Inscrições no CPM
Encontram-se abertas as inscrições para

o próximo CPM (Centro de Preparação
para o Matrimónio), que decorrerá aos sá-
bados, de 25 de janeiro a 2 de março, às
21h00, no Centro Paroquial de Palmeira
de Faro. O Encerramento será no dia 2 de
março, na Igreja Matriz de Esposende.

Embora não seja obrigatório a frequência
do CPM, o Código de Direito Canónico esta-
belece que se faça «a preparação pessoal
para a celebração do matrimónio, pela
qual os esposos se disponham para a san-
tidade e os deveres do seu novo estado»
(CIC can. 1063).

Foi no quadro comum duma família huma-
na que se realizou o mistério da Encarnação,
pelo qual, Deus feito homem, habita entre os
homens. É por isso que, no clima do Natal, a
Igreja honra esta Família de obscuro artista de
aldeia, em cujo seio decorreram os anos ínti-
mos e silenciosos da infância e da juventude
de Jesus (a sua vida oculta) e que se tornou
modelo de todas as famílias e de toda a socie-
dade.

Nos nossos dias, passa a família por trans-
formações profundas, que lhe alteram o rosto
que estávamos habituados a contemplar. Con-
tudo, a comunidade familiar, nascida da insti-
tuição divina que é o matrimónio, mantém todo
o seu valor.

A experiência dos países, onde se levou ao
máximo a socialização e os estudos da psica-
nálise, mostra a importância decisiva da famí-
lia para a vida de todo o homem. Nesta família
tão santa, quer pelas pessoas que a integram,
quer pela sua missão, quer ainda pelo seu gé-
nero de vida, têm todas as famílias cristãs um
modelo perfeito de amor, de união e paz.

Seguindo-o, os cristãos “superando as di-
ficuldades, proverão às necessidades e van-
tagens da família, de acordo com os novos
tempos”(GS 52). E a vida familiar, assim ilumi-
nada e protegida, continuará a modelar os ho-
mens à imagem de Cristo e a encaminhá-los
para a família do Céu.

No Mistério do Povo de Deus, a família é
uma célula do Corpo Místico de Cristo. Por
isso, a unidade e a harmonia, que caracterizam
a Igreja, a grande família dos filhos de Deus,
devem existir também na “Igreja doméstica”,
que é a família. Em ambas, é o amor que deve
presidir, penetrando toda a atividade, unindo to-
dos os membros, apesar da diversidade de fun-
ções a desempenhar.

Feliz
Ano Novo
2014!...

«Levanto os olhos para os montes,
de onde me virá o auxílio?» (Sal 121, 1).
O nosso auxílio vem do Senhor!...
Diante do Presépio depositamos
todos os sonhos para 2014,
e todas as lágrimas e esperanças
contidos nos nossos corações.
Abençoai, Deus-Menino,
cada pessoa do nosso planeta,
colocando no seu coração
um pouco da luz eterna
que vieste acender
na noite escura de nossa fé.




