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Domingo, 05 de Dezembro

10h00 – Paroquianos

12h00 – Família Areia e Sérgio José Martins
Rodrigues (30.º Dia)

Adoração ao Santíssimo Sacramento

19h00 – Belmira Gonçalves Ferreira (30.º Dia)

Segunda, 06 Dezembro — Só às 16h30

— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 07 Dezembro — 19h00

— João Marcelino Lima Barros e António
Moreira Ferreira

Quarta, 08 de Dezembro

10h00 – Paroquianos

12h00 – Adelaide Fernanda Loureiro Torres

19h00 – José Pimenta Martins do Pilar e Rosa
de Sousa

Quinta, 09 de Dezembro — 19h00

— José Clementino Gonçalves Eiras, esposa
e filho

— Maria José Viana da Silva Pinto

Sexta, 10 de Dezembro — Só às 16h30

— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 11 de Dezembro — 19h00

— Maria Teresa Lima Barros

Domingo, 12 de Dezembro

10h00 – Paroquianos

12h00 – Família Areia

19h00 – Joaquim Ribeiro Machado e Maria
da Paz Pereira

Sábado, 11 de Dezembro
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas
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A conversão na Sobriedade:
 leva a considerar que o excesso
pode ser prejudicial à saúde...
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Domingo, 12 de Dezembro

Sábado, 11 de Dezembro
— Da responsabilidade

do 2.º e 5.º Ano da Catequese

Sábado, 11 de Dezembro

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
do 9.º Ano da Catequese

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 10.º Ano da Catequese

— Maria da Conceição Esteves
— Pedro Esteves
— Pedro Rosa
—

— Da responsabilidade
       das crianças e Catequistas

do 6.º Ano

Serviço de Acólitos

— Ricardo Cruz
— Maria Helena Agante
— Ana Pereira
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Grupo
Nossa Senhora

da Graça



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
O «Pão da Amizade»

na vivência do Advento
Da Mensagem do Sr. Arcebispo para este

Advento:
 Gostaria que este novo modo de viver (a

partilha com a Pão da Amizade) fosse
apanágio dos cristãos. Aceitando-o poderemos
partilhar e vivenciar o autentico sentido da
esmola. E aqui pode estar o Natal onde Cristo,
a Palavra, se incarna para dar dignidade à vida
de todos os homens.

Espero que, particularmente neste
território da Arquidiocese, onde temos
pessoas e famílias com carências profundas
– a quem exprimo o meu amor e afecto – as
Comunidades cristãs lhes dêem de comer, não
só no Natal de um dia, mas sempre. Esta é a
razão deste fundo, que chamamos “Fundo
Partilhar com Esperança”, que ajudará a
experimentar a alegria a quem dá e a sentir
maior tranquilidade a quem recebe.

Horário do Cartório Paroquial
Tendo em conta o Dia Santo de 8 de

Dezembro, o Cartório Paroquial de Espo-
sende só funcionará no seguinte horário:
Quinta ...............................  19h30 – 20h00

Sábado ..............................  15h00 – 16h00

Direitos Paroquiais
Continuam em pagamento os Direitos Pa-

roquiais ou Côngrua, e até ao final do ano
civil.

II Domingo do Advento – Ano A
1.ª Leit. –  Is 11, 1-10;
Salmo – Sal 71, 2. 7-8. 12-13. 17;
2.ª Leit. –  Rom 15, 4-9
Evangelho – Mt 3, 1-12.

Neste domingo aparece em grande desta-
que a figura de S. João Baptista, apelando à
conversão e anunciando a vinda do Senhor:
"Arrependei-vos, porque está perto o Reino
dos Céus". É João que começa a aparecer no
nosso Presépio.

João Baptista é um homem escolhido por
Deus e consagrado a Deus e, como todos os
profetas, não fala de si próprio mas anuncia
a mensagem divina: na sua vida, o seu traba-
lho pessoal dá credibilidade à sua missão. São
Mateus diz-nos que João pregava no deserto,
local onde vivia o diabo, diziam as comuni-
dades cristãs da época. Viver no deserto era
sinal de desejar enfrentar o mal e vencê-lo. A
descrição do vestuário de João deixa bem cla-
ro que é alguém que vive na miséria e que se
alimenta somente daquilo que vai encontran-
do. Este, é um homem despojado de tudo
aquilo que possa dar à vida um certo confor-
to. A sua pregação dirige-se a todos: "Acor-
ria a ele gente de Jerusalém, de toda a Ju-
deia e de toda a região do Jordão". Mas duas
classes sociais são destacadas no evangelho:
os fariseus e os saduceus. Os fariseus repre-
sentam aquelas pessoas espiritualmente rígi-
das e conservadoras que impedem qualquer
mudança; os saduceus afiguram-se como pes-
soas que vivem preocupadas em preservar a
sua condição social, os seus interesses e o
seu prestígio. Também estes, "vinham ao seu

(João) baptismo", mas João sabe bem que
tudo é hipocrisia: "Raças de víboras… o ma-
chado já está posto à raiz das árvores. Por
isso toda a árvore que não dá fruto será cor-
tada e lançada ao fogo".

Neste domingo, o termo e o tema que apa-
recem nas leituras bíblicas é a conversão.
Muitas vezes, considera-se conversão a uma
mudança de conduta moral individual, mini-
mizando a superioridade social dos compor-
tamentos. A conversão que João Baptista pre-
ga é uma insistência na proximidade do Rei-
no de Deus: trata-se de abrir um caminho para
o Senhor. Converter-se é tornar possível que
Deus seja o centro da minha vida. Mais ain-
da: João Baptista fala da conversão da comu-
nidade: é a comunidade que deve "abrir-se"
à vontade de Deus, a encontrar-se em Deus:
aqui, a responsabilidade é de todos. Trata-se
de recuperar os sentimentos que tinha o povo
de Israel: "a fé é uma religião histórica que
privilegia o acontecimento da aliança como
o lugar de encontro entre Deus e os Homens".
Para o povo de Israel, conversão é deixar-se
conduzir por Deus. Para ele e para nós, con-
versão é também saber viver comunitariamen-
te, conscientes de que é Deus quem dá o ver-
dadeiro sentido à nossa vida.

Na Mensagem para o Adento/Natal de
2010 o nosso pastor aponta como caminho,
para esta semana, a conversão na Sobrieda-
de,  que leva a considerar que o excesso pode
ser prejudicial à saúde e, em muitos casos,
torna-se um insulto a quem não consegue o
mínimo.

Não haverá excessos verdadeiramente pre-
judiciais e que controlados poderiam ser aju-
da fraterna?

Vamos partilhar com o Pão da Amizade.


