
No fim dos nossos dias
seremos examinados sobre o amor

que praticámos ao nosso próximo...

Serviço Litúrgico
Domingo, 27 de Novembro — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 28 de Novembro — 18h00
— Manuel Pires da Rocha
— Maria Lúcia Barbosa da Silva e marido
— Gracinda Antónia Barbosa
— Maria Adília de Lemos e marido
— Manuel Pires Afonso
— Virgínia Sampaio Boaventura, marido, gen-

ro, irmãos e cunhados
— António Gonçalves Jorge Júnior
— Manuel Gomes da Silva
— Olívia Barbosa da Silva, marido, pais, so-

gros e irmãos
— António Pires da Silva
— Fernando Ferreira dos Santos, pai e avós
— José Carlos Alves da Costa, sogra e Maria

do Nascimento
Quinta, 01 de Dezembro — 18h00
— Emília Barbosa Miranda
— Valentim da Silva Sá
— Paulo Vieira da Silva
— Manuel Silva Boaventura
— Porfírio de Lemos Neiva e sogros
— Manuel Pires da Rocha, filho, pais e avós
— António Joaquim Pires, esposa e filha
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Augusto Rafael Couto da Costa, avós e tia
— Manuel Alves de Sá Vicente e esposa
— Gracinda Antónia Barbosa
— Laurinda Antónia Pires e filho
— Manuel Pires Afonso
— Manuel Fortunato Boaventura, esposa, fi-

lhos e cunhada
— José de Sá Faria, esposa e neto Paulo
— Virginia Sampaio Boaventura, marido, gen-

ro, irmãos e cunhados
— António Gonçalves Jorge Júnior
— Américo Bento Queirós
Sábado, 03 de Dezembro — 17h30
— Almas
Domingo, 04 de Dezembro — 08h30
— Paroquianos
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27 de novembro
a 3 de dezembro de 2011
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Intenções das Missas
Sábado, 03 de Dezembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
—   Da responsabilidade

do 1.º e 6.º ano da Catequese
Domingo, 04 de Dezembro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
—  Adolescentes do 7.º Ano

— Da responsabilidade
do 5.º Ano da Catequese
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Mês das Almas
No Mês das Almas juntam-se as duas coi-

sas: a oração e a esmola, como exercício da
espiritualidade cristã, numa sadia e tão sim-
ples vivência da comunhão dos santos, nas
diversas fases em que se encontram: os que
vivem ainda na condição de peregrinos, entre
as perseguições do mundo e as consolações de
Deus, com os que já se encontram em lugar
de esperança, mas que contam com a nossa
oração; e os que se encontram na glória a
interceder por nós, para que assim como eles,
mantenhamos, apesar de tudo e em todas as
circunstâncias, o nosso coração em Deus:
bem-aventurados os que morrem no Senhor,
porque as suas obras os acompanham!

Que bom seria que o mês de Novembro
voltasse a ser o que tem sido desde o séc. IX:
um tempo de meditação e de pausa, crepus-
cular, sobre o outono da vida, da qual faz parte
a morte e as realidades últimas que nos espe-
ram: a comunhão dos Santos.

— Manuela Coutinho
— Rosa Maria Baltazar Vilas Boas

—  Adolescentes do 8.º Ano



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
I Domingo do Advento

1.ª Leit. – Ez 34, 11-12. 15-17;
Salmo 22, 1-2a. 2b-3. 5-6;
2.ª Leit. – Cor 15, 20-26. 28;
Evangelho – Mc 3, 33-37.
"Homens da Galileia, porque estais as-

sim a olhar para o Céu? Esse Jesus que
vos foi arrebatado para o Céu virá da
mesma maneira, como agora o vistes par-
tir para o Céu" (Act 1, 11). Depois de Jesus
ter subido aos Céus, a Igreja aguarda, "em
jubilosa esperança", a sua vinda gloriosa.
Esta atitude de vigilância deve estar sempre
presente na vida do cristão, mas a liturgia re-
serva um período do ano litúrgico, o Advento,
para que os fiéis se preparem para a vinda do
Senhor. Durante 4 semanas, até à noite de 24
de Dezembro, a liturgia ajudar-nos-á a prepa-
rar o coração para acolher Cristo que virá no
fim dos tempos e fará chegar à plenitude o
Seu Reino, como nos prometeu. Todavia, a
partir do dia 17 de Dezembro, meditaremos
na celebração do nascimento de Jesus, a vin-
da de Cristo que aconteceu há mais de dois
mil anos.

O tempo do Advento é também o início de
um novo ano litúrgico. Em cada domingo, será
proclamada mais uma vez a Boa Nova de
Jesus, a partir do evangelho de S. Marcos
(ciclo B).

Como qualquer tempo litúrgico, o Advento
tem sinais próprios que nos auxiliam a captar
mais facilmente as características deste tem-
po: simplicidade nos ornamentos florais, mo-
deração no uso de instrumentos musicais, a
cor roxa, cânticos próprios do tempo e a Gló-
ria não ser cantada nem recitada. É pedagó-
gico aparecer a Coroa do Advento que nos
indica a progressão da nossa preparação.

O Advento começa com um grito de Isaías
que clama pela vinda do Senhor: "Oh, se ras-
gásseis os céus e descêsseis" (1.ª Leitura).
A situação religiosa do povo de Israel depois
do exílio, vivida pelo profeta Isaías, é muito
idêntica à que vive a sociedade atual: abando-
no de Deus, uma vida orientada para os bens
materiais (materialismo), um "relaxamento"
espiritual. Como é atual o grito do Profeta! É
urgente que Deus visite a sua vinha, a cepa
que a sua mão direita plantou (Salmo Respon-
sorial).

O cristão não se deve acomodar a este
mundo, porque esta não é a sua pátria. O cris-
tão é cidadão de outro reino. O cristão é aque-
le que durante a sua vida na terra ama os bens
do Céu e vive para os valores eternos (Ora-
ção Depois da Comunhão). Enquanto vive
neste mundo, proclama com as suas boas obras
que o reino de Cristo está já no meio de nós.
Cada gesto de amor, de perdão e de misericór-
dia, cada ato de denúncia da injustiça, cada mo-
mento de fidelidade e de confiança no Pai são
expressões do Reino de Deus. Assim, os fiéis
vão ao encontro de Cristo pela prática das boas
obras, manifestando ao Senhor que o seu Rei-
no está vivo entre os homens e que o pode
levar à sua plenitude (Oração Coleta). Quan-
to mais crescem os valores do reino de Cristo,
mais perto está a hora da sua vinda gloriosa.

No evangelho deste domingo, Jesus convi-
da-nos à vigilância, a estar atentos, a estar pre-
parados, "porque na hora em que menos pen-
sais, virá o Filho do Homem". O Advento é
o tempo propício para rever a nossa atitude de
vigilância, para que quando o Senhor vier "não
nos encontre a dormir".

Porventura sabeis “a que horas virá o
dono da casa”? – é a grande questão que
nos é proposta para esta 1.ª semana do Ad-
vento.

Festas da Catequese
Tendo em conta que na data inicialmente

prevista não foi possível fazermos a Festa do
Acolhimento, realizamo-la este fim-de-
semana, com o início do Advento.
Entretanto, as próximas festas serão:
Festa da Vida ..........................  7 de Abril

(começa com o Domingo de Ramos e
desenvolve-se ao longo da Semana Santa)

Pai Nosso ..............................  3 de Junho
Eucaristia ..............................  7 de Junho
Festa da Palavra .................  10 de Junho

(a entrega da Bíblia será no Natal)
Festa da Fé .......................... 17 de Junho
Profissão de Fé ...................  24 de Junho

Confissões no Advento
Ao longo do Tempo de Advento a Igre-

ja Matriz de Esposende oferece um servi-
ço organizado de Confissões para melhor
nos prepararmos para o Natal.

Assim, e para já, todas as segundas,
quartas e sextas temos confissões entre as
09h00 e as 09h30.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende con-

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


