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Domingo, 07 de dezembro
10h00 — Intenções da Misericórdia
12h00 — Elvira Silva Santos, marido e filha
19h00 — Ana Nazaré Barros Lima e família
Segunda, 08 de dezembro
10h00 — Imaculada Conceição
12h00 — Adelaide Fernanda Loureiro Tor-

res e Torcato Barros
16h00 — Irmãos da Misericórdia
Na Igreja da Misericórdia com a bênção da

imagem de S. Tiago
19h00 — Rosa de Sousa, marido e filho
Terça, 09 de dezembro – 19h00
— Maria dos Anjos Lopes Ferreira
— Maria José Ferreira de Oliveira e pais
— Intenção Particular
— José Fernando Machado
Quarta, 10 de dezembro – 16h30

Na Igreja da Misericórdia
— Mons. Manuel Baptista de Sousa (30.º Dia)
Quinta, 11 de dezembro – 19h00
— António Eduardo Losa Faria (1.º Aniv.º)
— Manuel Capitão Cepa
— Cândido José Loureiro Basto e família
— Jorge Mendes Vieira
— José Guerra Laranjeira
Sexta, 12 de dezembro – 16h30
— Maria José Ferreira de Oliveira e pais
Sábado, 13 de dezembro – 19h00
— Albino Pedrosa Viana e esposa
Domingo, 14 de dezembro
10h00 — Intenções da Misericórdia
12h00 — Eugénia Miranda Igreja
19h00 — Mons. Manuel Baptista de Sousa

(30.º Dia)

Sábado, 13 de dezembro

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

2.ª Semana do Advento – Preparai
Encontro – redescobrir o outro
e intuir as suas necessidades.

07 a 14 de dezembro de 2014
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Domingo, 14 de dezembro

Domingo, 14 de dezembro

Sábado, 13 de dezembro – 19h00

Sábado, 13 de dezembro – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
(aceitam-se mais inscrições)

Serviço de Acólitos

— Ricardo Cruz
— Francisco de Castro e Costa
— Joana Dulce Coutinho

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     das crianças e Catequistas

do 6.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças e Catequistas
     do 2.º e 5.º Ano da Catequese

(In)formação
Semanal 760

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 8.º Ano
— Pedro Almeida
— Inês de Melo Losa Ferreira

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Maria Gabriela Viana

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes
     do 9.º Ano da Catequese
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Grupo
Santa Maria
dos Anjos



2.º Domingo do Advento
1.ª Leit. – Is 40, 1-5. 9-11;
Salmo – Sal 84 (85), 9ab-10. 11-12. 13-14
2.ª Leit. – 2 Pedro 3, 8-14
Evangelho – Mc 1, 1-8

A liturgia do segundo domingo de Advento
constitui um veemente apelo ao reencontro do
homem com Deus, à conversão. Deus está
sempre disposto a oferecer ao homem um
mundo novo de liberdade, justiça e paz; mas
esse mundo só se tornará uma realidade quando
o homem aceitar reformar o seu coração,
abrindo-o aos valores de Deus.

Na primeira leitura, um profeta anónimo
da época do Exílio garante aos exilados a fide-
lidade de Javé e a sua vontade de conduzir o
Povo, através de um caminho fácil e direito,
em direção à terra prometida.

Ao Povo, por sua vez, é pedido que aban-
done os seus hábitos de comodismo, egoísmo
e auto-suficiência e aceite, outra vez, confron-
tar-se com os desafios de Deus.

A segunda leitura aponta para a parusia,
a segunda vinda de Jesus. Convida-nos à vigi-
lância, a vivermos de acordo com os ensina-
mentos de Jesus, empenhando-nos na trans-
formação do mundo actual e na construção do
Reino.

Se os cristãos pautarem a sua vida por esta
dinâmica de contínua conversão, encontrarão,
no final da sua caminhada terrena, os novos
céus e a nova terra onde habita a justiça.

No Evangelho, João Batista convida os
seus contemporâneos a acolherem o Messias
libertador. A missão do Messias, diz João, será
oferecer a todos os homens o Espírito de Deus,
que gera vida nova e permite ao homem viver
no amor e na liberdade.

No entanto, só poderá estar aberto à pro-
posta do Messias quem tiver percorrido um
autêntico caminho de conversão, de mudança
de vida e de mentalidade.

João Batista, afirma claramente que pre-
parar a vinda do Messias passa pela metanoia,
isto é, por uma transformação total do homem,
por uma nova atitude de base, por outra escala
de valores, por uma radical mudança de pen-
samento, por uma postura vital inteiramente
nova, por um movimento radical que leve o
homem a colocar Deus no centro da sua exis-
tência e dos seus interesses.

O estilo de vida de João constitui uma inter-
pelação tão forte como as suas palavras. É o
testemunho vivo de um homem que está cons-
ciente das prioridades e não dá importância aos
aspectos secundários da vida, como usar a rou-
pa de marca, a alimentação ou o conforto.

O estilo de vida de João, sóbrio, desprendi-
do, austero, simples, é um convite claro à re-
núncia aos valores do mundo. É a aplicação
prática dessa austeridade de vida e dessa re-
novação de atitudes, de comportamentos e de
mentalidade que João nos pede.

Recordemos ainda a mensagem do Sr. Ar-
cebispo para esta semana do Advento, viven-
do o Encontro. “A virgem conceberá e
dará à luz um filho chamado Emanuel” (Is
7, 14). Emanuel significa, como sabemos,
“Deus connosco”, Aquele que armou a sua
tenda entre nós (cf. Jo 1, 14). Ter alguém ao
nosso lado é uma segurança. Daí que o Ad-
vento seja o tempo favorável para redesco-
brir o nosso vizinho, o nosso colega de traba-
lho, o nosso familiar e intuir as suas necessi-
dades materiais e espirituais. Uma sociedade
que vive do anonimato está, ela própria, des-
tinada ao esquecimento. Como seria se os nos-
sos pais não se recordassem do nosso nome?

Vamos todos ajudar
A Delegação de Marinhas da Cruz Ver-

melha Portuguesa vai levar a efeito uma re-
colha de sangue e de medula óssea. Esta ação
irá decorrer no dia 9/12/2014 entre ás
16h00 e as 19h30 nas instalações da De-
legação de Marinhas da CVP . Tem como
objetivo sensibilizar a população para a ne-
cessidade de angariar o maior número de
dadores de sangue e medula óssea, bem como,
ajudar a Renata, uma menina de 9 anos da
Catequese de Vila Chã, Esposende, que pa-
dece de uma doença rara e que necessita de
um transplante.

Aqui temos uma boa oportunidade para
vivermos o nosso Programa Pastoral, ponde
em prática as obras de misericórdia e, ainda,
a Mensagem do Advento para esta semana,
com a palavra-chave Encontro, que nos con-
vida a “redescobrir o nosso vizinho, o nos-
so colega de trabalho, o nosso familiar e
intuir as suas necessidades”.

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 21 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 14.


