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Domingo, 11 de janeiro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Amélia Ferreira Rodrigues

de Areia e família
19h00 — Mons. Manuel Baptista de Sousa

Segunda, 12 de janeiro – 16h30
— Maria José Ferreira de Oliveira

Terça, 13 de janeiro – 19h00
— Paulo José Silva da Costa (30.º Dia)
— Eugénia Miranda Igreja
— António Augusto da Cruz Amaral
— Maria da Silva Duarte e família

Quarta, 14 de janeiro – 16h30
Na Igreja da Misericórdia

— Lázaro de Barros Nunes Novo

Quinta, 15 de janeiro– 19h00
— Maria Albertina Loureiro Torres (7.º Dia)
— António Augusto da Cruz Amaral
— Maria dos Anjos Rodrigues Coutinho
— José Guerra Laranjeira

Sexta, 16 de janeiro – 16h30
— Maria José Ferreira de Oliveira

Sábado, 17 de janeiro – 19h00
— Amandina Alves Martins de Sá Pereira

(7.º Dia)
— Manuel Moreira de Sá

Domingo, 18 de janeiro
Início da Semana de Oração pela Unidade

10h00 — Paroquianos
12h00 — Elvira Silva Santos, marido e filha
19h00 — Angelina da Costa Terra

Sábado, 17 de janeiro

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

No Batismo recebemos
o Espírito Santo de Deus
para vivermos em Deus...

11 a 18 de janeiro de 2015
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Domingo, 18 de janeiro

Domingo, 18 de janeiro

Sábado, 17 de janeiro – 19h00

Sábado, 17 de janeiro – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Mariana Ferreira Loureiro

Serviço de Acólitos

— Sameiro Fraguinha
— Diogo Fraguinha
— Francisco Guimarães de Melo

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 765

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 7.º Ano
— Pedro Almeida
— Inês de Melo Losa Ferreira

— Marta Margarida Viana
— Ana Rita Sá da Silva
— Isabel Morais

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes
     do 8.º Ano da Catequese

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

Grupo
Santa Maria
dos Anjos



Domingo do Baptismo do Senhor
1.ª Leit. – Is 42, 1-4. 6-7;
Salmo – Sal 28, 1-2. 3ac-4. 3b e 9b-10;
2.ª Leit. – Act 10, 34-38;
Evangelho – Mc 1, 7-11.

A liturgia deste domingo tem como cená-
rio de fundo o projeto salvador de Deus. No
batismo de Jesus nas margens do Jordão, re-
vela-se o Filho amado de Deus, que veio ao
mundo enviado pelo Pai, com a missão de
salvar e libertar os homens.

Com a Festa do Batismo do Senhor ter-
mina o ciclo do Natal e começa o Tempo
Comum, onde meditaremos sobre o que Je-
sus faz, o que ensina, quem acolhe e a quem
se dirige. No domingo passado, na Solenida-
de da Epifania do Senhor, meditávamos que
Jesus era a salvação para todos os povos.
Hoje, o evangelho de S. Marcos diz-nos quem
é Jesus e qual é a sua missão. Como em todo
o tempo do Natal, o centro continua a ser
Jesus.

Cumprindo o projeto do Pai, Ele fez-se um
de nós, partilhou a nossa fragilidade e huma-
nidade, libertou-nos do egoísmo e do pecado
e empenhou-Se em promover-nos, para que
pudéssemos chegar à vida em plenitude.

Este Jesus, apresentado por Marcos como
“mais forte” que João Batista, tem a sua iden-
tidade revelada como Filho de Deus. No final
do Batismo, ouve-se a voz do Pai declarando
que Jesus é o seu Filho muito amado, que foi
ungido com o Espírito Santo.

Nesse sentido, Jesus é identificado como
um batizador diferente de João Batista, que
batizava com água e, Jesus que batiza com o
Espírito Santo. Encontrar-se com Jesus, par-
ticipar da sua vida, é dispor-se a acolher o

Frabriqueiras e outros
em reunião anual

No próximo sábado, dia 17 de janeiro, às
21h00, realiza-se no Centro Paroquial de
Esposende o habitual Encontro Anual das
Fábricas da Igreja, este ano também dirigi-
do aos restantes membros dos Conselhos
Pastorais, Confrarias e Comissões de
Festas.

Para além do habitual tema de reflexão,
tentar-se-á formar o Conselho Pastoral
Arciprestal (mesmo que provisório) que nes-
se mesmo dia tomará posse.

Que ninguém falte!

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial con-

tinua a funcionar no seu horário normal,
que é o seguinte:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Serviço de Confissões
A Igreja Matriz de Esposende continua

a oferecer um Serviço de Confissões se-
manal com o seguinte horário:
Sexta ...............................  09h00 – 09h30
Sábado ............................  09h00 – 09h30

Espírito Santo que é derramado por Jesus em
nossos corações.

Batizador é alguém que introduz num novo
modo de viver. João, o Batista, – ou o batizador
– introduzia o povo na conversão para en-
contrar-se com Jesus, como refletíamos nas
celebrações do Advento.

Jesus, batizando com o Espírito Santo, é
aquele que introduz na pessoa humana o Es-
pírito Santo de Deus. Essa é a possibilidade
que o homem e a mulher têm de amar a Deus,
porque têm em si o mesmo Espírito do amor
divino dentro de si, como dizia São João, na
2.ª leitura.

A identidade de Jesus, portanto, é a de ser
o ungido pelo Espírito Santo. Ungido, em gre-
go, significa “Cristo”. Por isso, nós o chama-
mos de Jesus Cristo; o ungido pelo Espírito
Santo. Jesus é também o batizador com o
Espírito Santo, aquele que derrama o Espírito
Santo em nossos corações.

Hoje, o Baptismo é também uma passa-
gem para uma vida nova. Como Jesus, cada
batizado é amado pelo Pai, cada batizado é
ungido para que dê testemunho da libertação
que alcançou pela graça de Deus. Como Je-
sus, cada batizado é convidado a viver uma
vida nova, ou seja, passando por este mundo
fazendo o bem.

Ser batizado é:
– introduzir-nos no mistério de Cristo, para

que cada cristão possa dar testemunho deste
mistério na sua vida;

– deixarmos que a força de Deus desça
sobre nós para que sejamos neste mundo
como Cristo.

A missão para a qual cada batizado é en-
viado é a mesma de Cristo: ser sinal de luz,
de doação, de liberdade, da revelação do amor
de Deus.




