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

Aniv.º)

Segunda, 27 de janeiro – 16h30
— Ass. do Sag. Coração de Jesus

Terça, 28 de janeiro  – 19h00
— Aniversário do Rotary Club de Esposende
— Ass. do Sag. Coração de Jesus
—
—
Quarta, 29 de janeiro – 16h30
— Cândida Dias Ferreira Areia e família
Quinta, 30 de janeiro – 19h00
— Eugénia Miranda Igreja e marido
—
—
—
Sexta, 31 de janeiro – 16h30
— António Alexandre dos Santos, pais e ir-

mãos
Sábado, 01 de fevereiro – 19h00
— António Pereira de Sousa, Ana Pereira de

Sous e Maria Gomes de Oliveira

Domingo, 02 de fevereiro
10h00 — Paroquianos/Missa do Senhor
12h00 — Orlando Marques Araújo
Adoração do Santíssimo até às 19h00

19h00 — Ana Domingues Couto Zão

Sábado, 01 de fevereiro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

O  Messias é a razão
da superação dos males

que atingem a nossa sociedade...

26 de janeiro
a 2 de fevereiro de 2014
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Domingo, 02 de fevereiro

Domingo, 02 de fevereiro

Sábado, 01 de fevereiro – 19h00

Sábado, 01 de fevereiro – 19h00

10h00

12h00

19h00— Alexandre Domingues Figueiredo
— Ricardo Silva

Serviço de Acólitos

— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz

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 715

— 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
Santa Maria
dos Anjos



3.º Domingo Comum
1.ª Leit. – Is 8, 23b – 9, 3 (9, 1-4);
Salmo – Sal 26, 1. 4. 13-14;
2.ª Leit. – 1 Cor 1, 10-13. 17;
Evangelho – Mt 4, 12-23.

A liturgia deste domingo apresenta-nos o
projecto de salvação e de vida plena que Deus
tem para oferecer ao mundo e aos homens: o
projecto do “Reino”.

Na primeira leitura, o profeta/poeta Isa-
ías anuncia uma luz que Deus irá fazer brilhar
por cima das montanhas da Galileia e que porá
fim às trevas que submergem todos aqueles
que estão prisioneiros da morte, da injustiça,
do sofrimento, do desespero.

A segunda leitura apresenta as vicissitu-
des de uma comunidade de discípulos, que
esqueceram Jesus e a sua proposta. Paulo, o
apóstolo, exorta-os veementemente a redes-
cobrirem os fundamentos da sua fé e dos com-
promissos assumidos no baptismo.

O Evangelho apresenta a realização da
profecia de Isaías: “O Povo que vivia nas
trevas viu uma grande luz, e para os que
viviam na região escura da morte brilhou
uma luz”. Jesus é a luz que começa a brilhar
na Galileia e anuncia a chegada do Reino.

A luz é uma das nossas necessidades prin-
cipais.  Não é apenas um elemento necessário
à vida, mas uma imagem da própria vida. “Ver
a luz”, “vir à luz” significa nascer, “ver a luz
do sol” é sinónimo de viver... Ao contrário,
quando um ser humano morre, diz-se que “apa-
gou-se”, que “fechou os olhos à luz”... A
Bíblia usa esta palavra como símbolo da salva-
ção. O salmo de hoje põe a luz em estreita

Confraria do Santíssimo
Convocatória

A Confraria do Santíssimo Sacramento de
Esposende vem por este meio convocar to-
dos os irmãos com direito a voto, para a
ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL dos
associados da mesma Confraria, no próximo
dia 9 de fevereiro do corrente ano, pelas
11h00 com a seguinte de trabalho:

Ponto único – Eleição dos corpos geren-
tes para o triénio de 2014/2016.

A Assembleia Geral Eleitoral decorrerá no
dia indicado entre as 11h00 e as 13h00, horá-
rio de abertura e encerramento da mesa de
voto, localizada na sede da Confraria, sita na
sacristia sul da Igreja Matriz, em Esposende.

A apresentação de lista de candidatos de-
corre até às 19h00 do dia 7 de Fevereiro de
2014, as quais deverão ser entregues à atual
Direção.

2.ª edição do MusiCórdia
Este domingo, dia 26, às 17h00, realiza-

se na Igreja da Misericórdia o Concerto de
Abertura da 2.ª edição da MusiCórdia, com
Obras de Bach, Haendel e seus contemporâ-
neos, com o grupo MusiCórdia Ensemble.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de

Esposende estará encerrado.
Em caso urgente podem  contactar pelo

Tlm: 962601317.

relação com a salvação: “O Senhor é minha
luz e salvação”,  e ainda acrescenta: “de
quem eu terei medo?”. Na luz encontramos a
verdade e o real sentido das coisas e do cami-
nho a ser percorrido.

Em Jesus, a luz de Deus vem brilhar sobre
a terra: “Veio ao mundo a luz verdadeira
que ilumina todo homem”. Noutra passagem
Ele diz: “Eu vim ao mundo como luz, para
que todo aquele que acredita em mim não
fique nas trevas” (Jo 12, 46). A Sua presença
neste mundo destaca um tempo novo para todo
o discípulo missionário: agora não temos razão
para ficarmos nas trevas, pois Jesus mostrou,
viveu e abriu-nos o caminho da Luz.

Os textos Sagrados de hoje colocam-nos
diante desta nova realidade. Eles ajudam a per-
ceber que, no meio dos desafios, aparecem
pessoas que nos lembram que o Messias é a
razão da superação dos males que atingem a
nossa sociedade.

É necessário viver a unidade. É ao redor
de Cristo, Luz do Mundo, que podemos sonhar,
viver e concretizar uma família, comunidade e
sociedade mais justa e fraterna.  A Luz de Deus
ajuda-nos no caminho da conversão que nos
separa dos irmãos.

Os textos orientam-nos para a evangeliza-
ção e conversão. Uma realidade está ligada à
outra. Ao aderir ao Reino vivido e pregado por
Jesus, esta luz vai tirando as trevas da nossa
vida. Precisamos de entender que este é um
processo que todo o cristão deve ter como ne-
cessário: deixar-se evangelizar e converter-se
a Cristo Jesus.

Assumamos o nosso batismo, a Luz de Cris-
to em nós e, através da unidade ao redor de
Cristo, anunciemos o Evangelho de Vida Nova
e a conversão ao Reino de Deus.




