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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
Segunda, 20 Dezembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 21 Dezembro — 19h00
— Maria José Viana da Silva Pinto
— Maria Manuela Areia de Carvalho
— António Barros Zão
Quarta, 22 de Dezembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 23 de Dezembro — 19h00
— Perpétua de Jesus Gigante (30.º Dia)
— Manuel Alves Felgueiras
— Carlos Alberto da Silva e família
Sexta, 24 de Dezembro — Só às 16h30
— Manuel Caramalho Gonçalves Zão (30.º

Dia)
Sábado, 25 de Dezembro

10h00 – Paroquianos
12h00 – Manuel Cerqueira Nunes da Silva

(30.º Dia)
19h00 –  Maria da Silva Duarte e família
Domingo, 26 de Dezembro
10h00 – Paroquianos
12h00 – José Inácio, pai e sogros
19h00 –  Ana Barbosa Barros, marido e filhos

Sexta, 24 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 fortaleza é convicção
de que Deus está connosco,

porque Deus salva...

(In)formação
Semanal 551
19 a 26 de Dezembro de 2010Domingo, 26 de Dezembro

Domingo, 26 de Dezembro

Sábado, 25 de Dezembro
— Da responsabilidade dos

Sábado, 25 de Dezembro

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— Maria Emília Vilarinho
— Teresa Castro
— Maria Esteves

— Da responsabilidade
do 7.º Ano da Catequese

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

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

— Da responsabilidade dos

Serviço de Acólitos

— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz
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Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



Outros assuntos
Concerto de Natal

Na próxima terça-feira, às 21h30, teremos
na Igreja Matriz o já habitual Concerto de
Natal pelo Grupo de Câmara de Esposende.

Aproveitemos este momento religioso e
cultural e apoiemos aquilo que temos de bom!...

Horário do Cartório Paroquial
Tendo em conta as Festas de Natal, o

Cartório Paroquial só funciona no seguinte
horário:
Terça ................................  19h30 – 20h00
Quinta ..............................  19h30 – 20h00
Sexta ................................  15h00 – 16h00

Direitos Paroquiais
Até ao final do Ano, é ocasião para todas

as Famílias cumpriram a sua Missão cristã,
pagando os Direitos Paroquiais. Faz parte da
missão de todas as Famílias a participação
activa e comprometida na Comunidade, a
Partilha de Bens e o Apostolado. Em Portu-
gal, está consignado, a partilha em todas as
ocasiões solicitadas, nas campanhas e anual-
mente a partilha de um dia de Rendimento da
Família. Ao Senhor que tudo nos dá, devol-
vemos uma parte, para a missão da nossa
Comunidade.

Os direitos paroquiais são pagos por nor-
ma entre Outubro e Dezembro e entram no
fundo Paroquial do qual se pagam as despe-
sas da vida e apostolado da Comunidade. Este
Fundo Paroquial é gerido pelo Conselho para
os Assuntos Económicos da Paróquia (Fábri-
ca da Igreja).

IV Domingo do Advento – Ano A
1.ª Leit. – Is 7, 10-14;
Salmo – Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6;
2.ª Leit. – Rom 1, 1-7;
Evangelho – Mt 1, 18-24.

Neste último domingo de Advento, desta-
ca-se o anúncio do mistério do Natal que foi
preparado ao longo da história. A Liturgia da
Palavra deste domingo apresenta-nos a reac-
ção de três pessoas diante deste anúncio:
Acaz, Maria e José.

Jesus, o Messias, é Filho de David. Todos
os evangelistas têm a preocupação de subli-
nhar a descendência davídica de Jesus, situ-
ando-a na esperança dos tempos messiânicos.
Jesus quer dizer "Deus salva". O tempo mes-
siânico, no sentido profético, significa ven-
cer a maldição do paraíso (Jardim do Éden),
uma nova maneira de compreender a paz, a
renovação da solidariedade e da harmonia
entre as pessoas, como se se voltasse de novo
ao paraíso do Génesis. A história da humani-
dade seria uma nova história, porque o ho-
mem seria verdadeiramente homem.

Maria é a nova Eva. Por ela, a relação
que existia entre os homens e Deus pode ser
restaurada: "A graça que em Eva nos foi tira-
da, foi-nos restituída em Maria". Todos de-
vemos viver para Deus; em Maria vemos isso
concretizado. Porém, sabemos que não foi so-
mente Maria que desejou Deus, mas que Deus
também a desejou, porque a escolheu e pelo
Espírito Santo tornou-se presente, fez-se co-
munhão na sua vida e na vida de todas as
pessoas. Se Maria, como nos recorda o Con-
cílio Vaticano II, é mãe e modelo para a Igre-
ja, também a comunidade cristã, como Ma-

ria, tem de estar disposta a acolher o amor de
Deus no seu seio, deixando que o Espírito
Santo actue.

José é a imagem do crente, crê mas não
compreende o que se está a passar à sua vol-
ta. Desde este ponto de vista, é muito pareci-
do connosco. O que ele vê, o que ele espera e
deseja não é o que está a viver. Mas, José é
um crente como Abraão, ou seja, confia no
projecto de Deus. É flexível nas suas deci-
sões depois de escutar; não se distancia dos
problemas, mas assume-os; pondo o nome de
Jesus, compromete-se no plano de Deus; se-
guindo as orientações do anjo, a sua respon-
sabilidade também proclama que Deus sal-
va. Comprometer-se em algo não significa
caminhar por um caminho fácil: exige a dis-
ponibilidade de modificar os próprios senti-
mentos, projectos e opções. A fé abre a José
uma nova luz na escuridão, porque lhe faz
ver o novo sentido que têm os acontecimen-
tos que está a viver.

Por outro lado, neste domingo, encontra-
mos a figura de Acaz, o crente que tem medo
de acreditar.

José e Acaz são duas figuras muito dife-
rentes. Com o Natal à porta podemos questi-
onar se a nossa atitude é como a de Acaz,
seguindo as ideias daqueles que os seus va-
lores nos afastam da fé. Os seus critérios são
muito fortes, impõem-se em todos os luga-
res, mas realmente libertam o homem? Ao rei
Acaz e, quem sabe, a muitos de nós que nos
deixamos influenciar facilmente, Isaías anun-
cia que o "Senhor nos dará um sinal: a vir-
gem conceberá e dará à luz um filho e o seu
nome será Emanuel". Perante isto, somos fra-
cos? A convicção de que Deus está connosco
é a nossa fortaleza, porque Deus salva. Esta
é a fé que celebramos no Natal.


