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Domingo, 12 de Dezembro
10h00 – Paroquianos
12h00 – Família Areia
19h00 – Joaquim Ribeiro Machado e Maria

da Paz Pereira

Segunda, 13 Dezembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 14 Dezembro — 19h00
— Ângela da Silva Pinto e irmã
— Cândido José Loureiro Basto
— Manuel da Silva do Rosário
— Ervino da Cruz Viana e esposa

Quarta, 15 de Dezembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 16 de Dezembro — 19h00
— Manuel de Barros e família
— Laurinda Ramos da Silva
— Artur Oliveira
— Maria Arminda Lopes Miranda

Sexta, 17 de Dezembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 18 de Dezembro — 19h00
— Manuel Moreira de Sá

Domingo, 19 de Dezembro
10h00 – Paroquianos
12h00 – José Inácio, pai e sogros
19h00 –  Maria de Lurdes Novo Vareiro

Machado (30.º Dia)
 – Virgílio Herculano dos Santos, esposa

e pais

Sábado, 18 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 nossa abstinência com alegria
 responde à Palavra de Deus
e leva a alegria aos pobres...

(In)formação
Semanal 550
12 a 19 de Dezembro de 2010Domingo, 19 de Dezembro

Domingo, 19 de Dezembro

Sábado, 18 de Dezembro
— Da responsabilidade

do 1.º e 4.º Ano da Catequese

Sábado, 18 de Dezembro

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
do 8.º Ano da Catequese

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 9.º Ano da Catequese

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

— Da responsabilidade
       das crianças e Catequistas

do 5.º Ano

Serviço de Acólitos

— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete
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Outros assuntos
O «Pão da Amizade»

A nossa resposta à mensagem de Advento
e Natal do Sr. Arcebispo tem-se manisfestado
na nossa partilha.

Nestas duas primeiras semanas do Advento
a nossa partilha já ultrapassa os quinhentos
euros, que irão fazer alguns pobres mais felizes,
deixando cada um de nós também mais feliz
por poder partilhar.

Bênção das Grávidas
À semelhança dos anos anteriores, tere-

mos no próximo domingo – último Domingo
do Advento – na Eucaristia das 12h00,  a Bên-
ção das Grávidas.

Porque gostaríamos de preparar um lugar
para elas na Igreja, agradecíamos que se ins-
crevessem na Sacristia até Sábado.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende

continua a funcionar no horário de Inverno:
Terça ................................  19h30 – 20h00
Quinta ..............................  19h30 – 20h00
Sábado .............................  15h00 – 16h00

Direitos Paroquiais
Continuam em pagamento os Direitos Pa-

roquiais ou Côngrua, e até ao final do ano.
Para o efeito podem levar da Igreja os res-

pectivos envelopes e entregar  ao Sacristão
ou depositar no Ofertório das Missas.

Não esqueçamos este direito/dever.

III Domingo do Advento – Ano A
1.ª Leit. – Is 35, 1-6a. 10;
Salmo – Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10;
2.ª Leit. – Tg 5, 7-10;
Evangelho – Mt 11, 2-11.

Este domingo é conhecido pelo nome de
"Gaudete", palavra latina que inicia a antí-
fona de entrada deste dia: Alegrai-vos. Mui-
tas vezes, estas antífonas dão o mote à cele-
bração comunitária: hoje, é um convite à ale-
gria que nos aparece também na 1.ª leitura.

No domingo passado, reflectimos no esti-
lo de vida, na linguagem e no tema central da
pregação de João Baptista, que tinha como
finalidade preparar a humanidade para a jus-
tiça de Deus que seria posta em prática por
Jesus Cristo. João Baptista foi preso por cau-
sa das suas convicções. Enviou a Jesus os seus
discípulos com a pergunta: "És Tu Aquele que
há-de vir ou devemos esperar outro?". Jesus
responde, convidando a observar o que está
a acontecer: aqueles que são desprezados pela
sociedade são atendidos, ou seja, recuperam
a sua dignidade. Esta é a Justiça do Reino. É
esta a justiça que devemos praticar. Porém,
não podemos esquecer que os milagres são
sinais de uma realidade espiritual. É preciso,
então, contemplar a acção libertadora do
Messias numa dupla dimensão: a espiritual e
a material. Esta é a nova forma de expressão
da presença de Deus no meio dos homens.

A missão de João foi preparar a vinda da
justiça de Deus. Jesus afirma que João Bap-
tista é o maior dos profetas, mas viver segun-
do os critérios do Reino é muito mais impor-
tante: "Mas o menor do Reino do Céus é
maior do que ele". Esta é a missão para to-

dos os que desejam viver no Reino: viver a
justiça da misericórdia.

Para esta missão, é muito importante a
paciência. Como é necessário falar dela,
quando à nossa volta há tanta falta desta vir-
tude. Na segunda leitura, S. Tiago, para nos
falar da paciência, apresenta-nos o exemplo
do lavrador que "espera pacientemente o pre-
cioso fruto da terra, aguardando a chuva tem-
porã e tardia" e ano após ano conforma-se
com a colheita, dependendo sempre do clima
estável ou instável. A vida espiritual é muito
parecida com esta imagem, especialmente no
ambiente de comunidade paroquial. A falta
de paciência e o desinteresse pelo o outro
dificultam viver a esperança. Passa-se de um
desejo para a ansiedade (querer o imediato
das coisas). A paciência pelo encontro com
Deus deve ser serena, tranquila, mesmo com
momentos de sofrimento e de insegurança,
mas nunca pode ser uma paciência passiva,
porque supõe luta, trabalho, firmeza, sem
perder a serenidade.

As primeiras palavras da leitura de Isaías
introduzem os aspectos importantes que o
profeta quer salientar: "Alegrem-se o deser-
to e o descampado, rejubile e floresça a ter-
ra árida". Estas palavras convidam-nos a en-
carar a realidade de outra maneira. O comba-
te contra o mal faz surgir uma nova realida-
de, aquela com a qual Jesus se identificava
quando os discípulos de João lhe pergunta-
vam pela sua identidade. Então, será com esta
realidade que todos nos devemos identificar.
Temos de aprender a maneira de amar de
Deus e só assim viveremos com alegria.

Com a nossa abstinência, que nos pede o
Sr. Arcebispo, levemos a alegria aos mais
necessitados, através do Pão da Amizade.




