
O cristão deve integrar-se
na sociedade e na Igreja

vivendo com responsabilidade...

Serviço Litúrgico
Domingo, 06 de Novembro — 08h30
— Almas
Segunda, 07 de Novembro — 18h00
— Almas
— José Carlos Alves da Costa, sogra e Maria

do Nascimento
— António da Silva, pai e avós
— Manuel da Silva
— Valentim da Silva Sá
— Pedro Miguel Crúzio Ribeiro
— Manuel António Silva Cruz
— Manuel Pires da Rocha

Quinta, 10 de Novembro — 18h00
— Almas
— Pedro Miguel Crúzio Ribeiro
— Manuel Pires da Rocha
— Manuel da Silva
— Valentim da Silva Sá
— Maria Lúcia Barbosa da Silva
— Elbino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Horácio da Silva Couto e filha
— Albino Gonçalves Neiva Júnior
— Maria Augusta Miranda Gonçalves e sogra
— Sebastião Boaventura Neto, esposa e filha
— David Francisco Ramos, pais, filhos, tios e

cunhados
— Gracinda Antónia Barbosa
— Maria Adília de Lemos e marido
— Augusto Rafael Couto da Costa, avós e tia
— Albino Gonçalves Neiva, pai e tios
— Manuel Pires Afonso
— Balbina Ferreira Dias, marido e genro
— Laurinda Antónia Pires, filho, pais, irmã

Maria e Cândido
— António Gonçalves Jorge Júnior

Sábado, 12 de Novembro — 17h30
— Almas

Domingo, 13 de Novembro — 08h30
— Emília Barbosa de Miranda (30.º Dia)

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

06 a 13 de novembro de 2011
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Intenções das Missas
Sábado, 12 de Novembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
—   Da responsabilidade

do 1.º e 4.º Ano da Catequese
Domingo, 13 de Novembro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
—  Adolescentes do 7.º Ano

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

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •
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Mês das Almas
Só os mártires por causa da fé ou os

santos que viveram a heroicidade das vir-
tudes, que fizeram da vida um autêntico
purgatório, um tempo de purificação exis-
tencial pela intensidade do amor de Deus
acolhido, é que a Igreja declara que na
morte as suas almas acedem logo à visão
beatífica, à contemplação de Deus face a
face, na qual consiste a bem-aventurança
eterna.

Quanto ao resto, quanto a nós que es-
peramos encontrar um lugarzinho de es-
perança no purgatório de modo que pos-
samos estar nem que seja ao entrar da
porta do Paraíso (Deus nos livre da perdi-
ção eterna!...), temos todos de passar por
essa purificação passiva do espírito, que
poderá ser mais intensa e temporalmente
atenuada se for apoiada e suportada pela
oração da Igreja.

— Maria Torres de Lemos
— Maria Helena Jorge Boaventura

—  Adolescentes do 8.º Ano



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
XXXII Domingo Comum

1.ª Leit. – Sab 6, 12-16;
Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8;
2.ª Leit – 1 Tes 4, 13-18;
Evangelho – Mt 25, 1-13.

Estamos as três semanas do termo do Ano
Litúrgico. E isto nota-se, também, nas leitu-
ras bíblicas que nos falam do fim dos tempos
e da vigilância.

Hoje, somos convidados a ser sábios. A
1.ª leitura canta-nos as vantagens para quem
segue a verdadeira sabedoria que é descrita
como uma bela mulher que vai ao nosso en-
contro e que quer ser desejada. Aquele que a
acolhe, é um felizardo. Segundo este texto, é
fácil possuir a sabedoria. Parece que não é
necessária a ciência e a cultura: muitas pes-
soas pouco cultas tiveram o dom da sabedo-
ria, porque na vida viram claramente o que
valia a pena e o que era mais importante; en-
quanto muitos inteligentes perderam o seu tem-
po e a sua vida. Jesus, na parábola apresen-
tada neste domingo, põe-nos perante um dile-
ma. As virgens que não estavam preparadas
para a chegada do noivo e, por isso, não en-
traram para a festa, são insensatas e as ou-
tras são sábias e prudentes. Às virgens, por-
que eram jovens, era-lhes exigido que fossem
inteligentes. A conclusão que podemos tirar
só pode ser esta: "vigiai, porque não sabeis
o dia nem a hora".

"Vigiai". A comunidade eclesial deve en-
tender-se essencialmente escatológica,
projectada para o futuro: um povo em mar-
cha, peregrino, que caminha para a vinda do
Seu Senhor e Esposo. A atitude fundamental
do cristão é ser uma pessoa que espera, que
está vigilante, olhando o futuro. Um cristão
vigilante é aquele que vive com uma atenção

constante, em alerta. Os judeus não se aper-
ceberam da vinda do Messias. Também nós
corremos o risco de adormecermos e não dar-
mos conta das "passagens" de Deus pela nos-
sa vida. Poderemos passar dias e anos distra-
ídos com aquilo que não tem qualquer valor.
Assim, quando chegar Aquele que tem valor e
importância, apanhar-nos-á desprevenidos.
Jesus avisou-nos que virá quando menos es-
perarmos: como um ladrão pela noite, como o
senhor que regressa de uma viagem ou o es-
poso de uma festa. Tudo isto não se refere
somente à manifestação de Cristo no fim do
mundo, mas também ao momento da nossa
morte, ou seja, aos dois momentos culminan-
tes da história comunitária e pessoal. Mas, há
outras "vindas" para as quais devemos estar
preparados e com os olhos bem despertos.
Toda a vida está cheia de momentos de graça:
a Palavra de Deus, os sacramentos, o bom
exemplo de tantas pessoas, a Eucaristia Do-
minical… São momentos preciosos que ajudam
a crescer a nossa vida de fé. Quando chega-
rem estes momentos importantes, teremos azei-
te na nossa lâmpada, o azeite da fé, das boas
obras, do amor?

Vigiar não é viver a vida com medo e com
angústia. Um cristão deve integrar-se na soci-
edade e na Igreja, vivendo e agindo com res-
ponsabilidade, cultivando os verdadeiros valo-
res, sem se deixar arrastar pelas trevas e pe-
las "drogas" deste mundo. Vivemos numa es-
perança jubilosa de tal maneira que no termo
da nossa peregrinação terrena possamos dizer
como S. Paulo: "Deus levará com Jesus os
que em Jesus tiverem morrido", "estaremos
com o Senhor".

Todas as vezes que celebramos a Eucaris-
tia, dizemos "Vinde, Senhor Jesus" e faze-
mos memória da Páscoa de Jesus "enquanto
esperamos a Sua vinda gloriosa".

Magusto no S. Lourenço
A Câmara Municipal de Esposende, em

colaboração com a Ronda de Vila Chã e
restantes agrupamentos folclóricos do
concelho, vai organizar um Magusto no
próximo dia 20 de Novembro, a partir das
15h00, em São Lourenço, Vila Chã.

A iniciativa, aberta à população em geral,
tem como objectivo preservar os usos e
costumes associados às tradições populares,
bem como promover o convívio entre os
elementos dos ranchos concelhios e a
itinerância das actividades de animação pelas
freguesias do concelho.

À população é convidada a juntar-se à
festa e a conviver, entre a degustação das
castanhas e do vinho, dançando e cantando
alegremente canções tradicionais.

Feira de Doces pelos Jovens
No dia 12 de Novembro de 2011, pelas

17h00, haverá mais uma feira de doces "Doce
Magusto", organizada pelo Grupo de Jovens
de Vila-Chã, no Salão Paroquial! Desde já,
convidamos toda a comunidade a participar.
Venha e delicie-se!

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende vol-

ta a funcionar  no seu horário normal de
Inverno, que é o seguinte:
Terça ...............................  19h30 – 20h00
Quinta .............................  19h30 – 20h00
Sábado .............................  15h00 – 16h00


