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Domingo, 19 de janeiro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Família Areia
19h00 — Ester Ferreira (30.º Dia)

 — Maria da Soledade Vieira Loureiro
(1.º Aniv.º)

Segunda, 20 de janeiro – 16h30
— António Augusto Lopes
Terça, 21 de janeiro  – 19h00
— Olívia da Costa Terra e filhos
— José Inácio Miranda Ferreira e família
— Maria do Carmo Viana Cruz e José Joa-

quim Nibra Martins
—
Quarta, 22 de janeiro – 16h30
— Cecília dos Santos Garcia, genro e filho
Quinta, 23 de janeiro – 19h00
— Paulino das Eiras Ribeiro e esposa
— Júlia Maria Meira, marido e nora
—
—
Sexta, 24 de janeiro – 16h30
— Virgínia de Barros Lima, marido e filhos
Sábado, 25 de janeiro – 19h00
— Maria da Silva Duarte e família

Domingo, 26 de janeiro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Rui Manuel Barros Zão e família
19h00 — Ana Rodrigues Laranjeira (1.º

Aniv.º)

Sábado, 25 de janeiro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

A atitude de cada cristão deve ser
a de alguém que progride na fé
e no conhecimento de Jesus...

19 a 26 de janeiro de 2014
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Domingo, 26 de janeiro

Domingo, 26 de janeiro

Sábado, 25 de janeiro – 19h00

Sábado, 25 de janeiro – 19h00

10h00

12h00

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

Serviço de Acólitos

— Ana Rita N. L. Velasco de Sousa
— Joana Dulce Coutinho
— Carlos Sampaio Barbosa

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
          das crianças e catequistas

do 5.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças

do 3.º e  4.º Ano

(In)formação
Semanal 714

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 10.º Ano
— José Gonçalo Almeida
— Ana Rafaela Sá de Barros

— Joana Jardim
— António Jardim
— Catarina Jardim

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

Grupo
Nossa Senhora

das Dores



2.º Domingo Comum
1.ª Leit. – Is 49, 3. 5-6;
Salmo – 39 (40), 2 e 4ab. 7-8a. 8b-9. 10-11ab;
2.ª Leit. – 1 Cor 1, 1-3;
Evangelho – Jo 1, 29-34.

Na liturgia deste 2.º Domingo do Tempo
Comum, o Espírito Santo leva-nos ao encontro
do  Cordeiro de Deus, que ilumina o nosso ca-
minho para a vida plena, conduzindo-nos à sal-
vação.

Nos dias atuais falar em salvação é falar
no próprio homem, que coloca em si a sua con-
fiança. A esperança que se experimenta  é a
terrena. Houve uma reviravolta no universo
espiritual do ser humano, onde as únicas fron-
teiras que se conhecem são as terrenas e tem-
porais. O que dá sentido à vida são as conquis-
tas terrenas e, por elas, muitos sacrificam a
própria dignidade, não medindo esforços para
alcançá-las.

O texto do Evangelho de hoje é uma cena
de manifestação. Jesus é apresentado por João
Baptista como aquele que tira o pecado do mun-
do e baptiza no Espírito. A missão de Jesus
abrange duas partes: dar o perdão dos peca-
dos e derramar a força do seu Espírito para
sermos criaturas novas, sem pecado e para re-
novar a face da terra. A atitude de João é de
alguém que progride na fé, no conhecimento
de Jesus; vê n’Ele o santificador, o Filho de
Deus. João viu o Espírito descer sobre Jesus e
deu testemunho disso.

A Igreja apresenta-nos e anuncia-nos esse
Jesus por meio de homens e mulheres que vi-
vem essa experiência através da Palavra, dos
sacramentos, da vida em comunidade e da par-

Frabriqueiras e C. Festas
Na próxima sexta-feira, dia 24 de janei-

ro, às 21h00, realiza-se no Centro Paroqui-
al de Esposende o habitual Encontro Anu-
al das Fábricas da Igreja, este ano também
dirigido aos membros das Comissões de
Festas, tendo em conta que o tema será «As
festas religiosas».

Saibamos dar o nosso testemunho com
a nossa presença visível e ativa.

Inscrições no CPM
Encontram-se abertas as inscrições para

o próximo CPM (Centro de Preparação
para o Matrimónio), que decorrerá aos sá-
bados, já a partir do próximo, e até 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, com a Eucaristia às 19h00.

Embora não seja obrigatório a frequência
do CPM, é recomendável para todos os
noivos.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de

Esposende continua a funcionar no seu ho-
rário normal:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

tilha. São pessoas que vivem o seu batismo e
colocam-se ao serviço da evangelização, mos-
trando a todos Cristo Salvador, abrindo ouvi-
dos e corações com a força do mesmo Espíri-
to que Jesus recebeu no batismo.

A vivência de fé dá-se por meio dum en-
contro pessoal com Jesus. Isto acontece  de
forma estabelecida por Deus. O papel do ho-
mem é aceitar concretamente a sua condição
de criatura dependente, até quando é fraco,
diante da presença de Deus. Deus é muito sim-
ples e quer relacionar-se com cada pessoa.
Cabe-nos querer relacionarmo-nos com Ele
através a nossa vida, sendo um verdadeiro tes-
temunho de conversão e santidade.

O Senhor aproxima-se de nós quando nos
reunimos para ouvir a sua Palavra, orar e cele-
brar. Da nossa parte, é preciso que esse en-
contro seja cheio de desejo de conhecer e ver
o Senhor. O Espírito Santo é que faz acontecer
essa comunhão. Não basta colaborar com a
missão de Jesus, como mostra o exemplo de
João Baptista. Quem segue Jesus e o seu Rei-
no precisa sempre, de modo novo, de conhe-
cer e ver Jesus.

Nesse encontro de comunhão libertadora,
reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, a
Luz das Nações, o Cordeiro servidor que nos
tira da opressão e do sofrimento. O Espírito
recebido no batismo faz dessa comunhão o
motivo da missão, do testemunho e da luta.

É para lembrar isso que rezamos na cele-
bração da Eucaristia: Cordeiro de Deus que
tirais o pecado do mundo, tende piedade
de nós! Hoje, com essa prece, peçamos que o
Senhor nos dê a força para sermos bons admi-
nistradores do batismo e pessoas de reconcili-
ação; homens e mulheres que buscam ser no-
vos pela força do Ressuscitado.




