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Domingo, 21 de dezembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Nossa Senhora do Parto
19h00 — António Luís Barros Zão e família
Segunda, 22 de dezembro – 16h30

Na Igreja da Misericórdia
— Maria José Ferreira de Oliveira e pais
Terça, 23 de dezembro – 19h00
— Paulo José da Silva Costa
— Carlos Alberto Eiras da Silva
— José Guerra Laranjeira
— Alexandrina Gomes dos Santos
— Maria Manuela Areia Carvalho e família
— Jorge Mendes Vieira
— Manuel Alves Felgueiras Júnior
— Cândido Loureiro e família
Quarta, 24 de dezembro – 16h30
— Maria Benedita Fernandes da Silva

Quinta, 25 de dezembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Armando Franco e Isabel Marques

Rei
19h00 — Maria Adelaide Marques Reis e fa-

mília
Sexta, 26 de dezembro – 16h30
— João Rei Silva Loureiro e família

Sábado, 20 de dezembro – 19h00
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto (30.º Dia)
— Maria da Conceição Meira Vila Chã

Domingo, 21 de dezembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Rui Manuel Barros Zão e família
19h00 — Manuel Fernandes Neto de Faria

Sábado, 27 de dezembro

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

4.ª Semana do Advento – Acolher
PÃO – lembremo-nos neste Natal

daqueles que não têm pão...

21 a 28 de dezembro de 2014
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Domingo, 28 de dezembro

Domingo, 28 de dezembro

Sábado, 27 de dezembro – 19h00

Sábado, 27 de dezembro – 19h00

10h00

12h00

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

Serviço de Acólitos

— Maria Helena Agante
— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     das crianças e Catequistas

do 4.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças e Catequistas
     do 1.º e 6.º Ano da Catequese

(In)formação
Semanal 762

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

— António Jardim
— Catarina Jardim
— Joana Jardim

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

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

Grupo
Nossa Senhora

da Graça



4.º Domingo do Advento
1.ª Leit. – 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16;
Salmo – Sal 88, 2-3. 4-5. 27 e 29;
2.ª Leit. – Rom 16, 25-27;
Evangelho – Lc 1, 26-38.

A liturgia deste último Domingo do Ad-
vento refere-se repetidamente ao projeto de
vida plena e de salvação definitiva que Deus
tem para oferecer aos homens. Esse projeto,
anunciado já no Antigo Testamento, torna-se
uma realidade concreta, tangível e plena com
a encarnação de Jesus.

A primeira leitura apresenta a promessa
de Deus a David. Deus anuncia, pela boca
do profeta Natã, que nunca abandonará o seu
Povo nem desistirá de o conduzir ao encon-
tro da felicidade e da realização plenas.

A promessa de Deus irá concretizar-se
num filho de David, através do qual Deus ofe-
recerá ao seu povo a estabilidade, a seguran-
ça, a paz, a abundância, a fecundidade, a fe-
licidade sem fim.

O Evangelho refere-se ao momento em
que Jesus encarna na história dos homens, a
fim de lhes trazer a salvação e a vida defini-
tivas. Mostra como a concretização do pro-
jeto de Deus só é possível quando os homens
e as mulheres que Ele chama, aceitam dizer
sim a este projeto, acolhem Jesus e o apre-
sentam ao mundo.

A história de Maria de Nazaré responde,
de forma clara, a esta questão: é através de
homens e mulheres atentos aos projetos de
Deus e de coração disponível para o serviço
dos irmãos, que Deus atua no mundo, que Ele
manifesta aos homens o seu amor e convida
cada pessoa a percorrer os caminhos da feli-
cidade e da realização plena.

Neste domingo que precede o Natal de

Jesus, a história de Maria mostra como é pos-
sível fazer Jesus nascer no mundo, através
de um sim incondicional a Deus.

A história de Maria deixa claro que, na
perspectiva de Deus, não são o poder, a ri-
queza, a importância ou a visibilidade social
que determinam a capacidade para levar a
cabo uma missão. Deus age através de ho-
mens e mulheres, independentemente das suas
qualidades humanas. O que é decisivo é a
disponibilidade e o amor com que se acolhem
e testemunham as propostas de Deus.

Confrontada com os planos de Deus, Ma-
ria responde com um sim total e incondicio-
nal. Na atitude de Maria não há qualquer si-
nal de egoísmo, de comodismo, de orgulho,
mas há uma entrega total nas mãos de Deus
e um acolhimento radical dos caminhos de
Deus.

Maria de Nazaré foi, certamente, uma
mulher para quem Deus ocupava o primeiro
lugar e era a prioridade fundamental, uma pes-
soa de oração e de fé, que fez a experiência
do encontro com Deus e aprendeu a confiar
totalmente n'Ele.

Peçamos ao Senhor que, no meio da agi-
tação de todos os dias, encontremos tempo e
disponibilidade para O ouvir, para viver em
comunhão com Ele, para tentar perceber os
seus sinais nas indicações que nos dá, cola-
borando na sua obra salvadora.

Pão. Foi em Belém que Jesus nasceu e
os pastores viram um exército celeste a dar
glória a Deus. Curiosamente, Belém signifi-
ca “casa do pão”. Pensando em Belém, gos-
taria que nos lembrássemos de quem não tem
pão. De modo particular, dos pobres, margi-
nalizados, sem-abrigo. Mas também daque-
les que, sendo ricos, falta-lhes algo. Uma ora-
ção tradicional para as refeições diz: “Dai,
Senhor, pão a quem tem fome e fome de
justiça a quem tem pão”.

Inscrições no CPM
Continuam abertas até ao fim do mês as

inscrições para o próximo CPM (Centro de
Preparação para o Matrimónio) que irá
decorrer de 24 de janeiro a 27 de fevereiro de
2015. As inscrições podem ser feitas junto dos
respectivos párocos ou no Cartório Paroquial
de Esposende

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).

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial  irá

funcionar no seguinte horário:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Terça .............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Feliz
Natal




