
Serviço Litúrgico
Domingo, 10 de novembro — 08h30
— Irmãos da Confraria das Almas
Segunda, 11 de novembro — 19h00
— Elvino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— Albino Sampaio da Silva
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Manuel Pires Afonso
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogros
— Augusto Rafael, avós e tia
— António Jorge Miranda Pires e avós
— Amélia Gonçalves Couto, marido e filho
— Manuel Neto Gomes, esposa e pai
— Albino Afonso Neiva, pai e tios
— Rosa Lopes, neto, pais, tios e avós
— José Carlos Costa, pai, sogra e Maria de

Nascimento
— Albino Gonçalves Neiva Júnior
Quarta, 13 de novembro — 19h00
— Laurinda Boaventura Jorge (7.º Dia)
— Maria José Martins Rocha da Silva
— Maria Marques da Silva, marido e filhos
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Álvaro Ferreira Coutinho
— Gurmezinda de Jesus Rodrigues Sampaio
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Albino Gonçalves da Silva Marucho e sogra
— M.ª Augusta Miranda Gonçalves, pais e sogra
— Almerinda Sá Ramos e marido
— Amélia Maria Meira Pires
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Ana Gonçalves Ferreira e família
— Manuel Pires Afonso
— Carlos Alberto Couto da Quinta e irmãos
Sábado, 16 de novembroo — 16h00

Visita Pastoral com D. António Moiteiro
— Paroquianos
Domingo, 17 de novembro — 08h30

Não há Missa

10 a 17 de novembro de 2013
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Intenções das Missas
Sábado, 9 de novembro – 16h00

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do 10.º Ano da Catequese
Domingo, 10 de novembro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 9.º Ano

— Da responsabilidade
dos Crismandos
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— Ana Cristina Couto Sá
— Maria de Sá

Toda a vocação cristã
nasce do encontro pessoal

com Jesus Cristo...
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— Adolescentes do 10.º Ano

Ano da Fé
Sentido da Visita Pastoral
A Visita Pastoral é a visita por excelência

do Pastor da Igreja local e sucessor dos Após-
tolos que, por isso, nos merece a maior reve-
rência, permite reconhecê-lo claramente como
o pregador do Evangelho, o pastor, o doutor,
o grande sacerdote do rebanho (CIC 397).

A Visita Pastoral é obra apostólica, acon-
tecimento de graça, que re-
produz a imagem daquela
singular e verdadeiramente
admirável visita pela qual «o
Príncipe dos Pastores» (l Ped
5, 4), Bispo das nossas almas
(l Ped 2, 25), Cristo Jesus, vi-
sitou e realizou a redenção do

Seu Povo (cf. Lc l, 68).
Pela Visita Pastoral, o Bispo apresenta-se

como visível princípio e fundamento da uni-
dade na Igreja particular que lhe está confia-
da (cf. LG 23). É uma oportunidade do nosso
Bispo trazer conforto e estimulo aos obreiros
do Evangelho, de ver com os seus próprios
olhos as dificuldades da evangelização e do
apostolado, de chegar até aos corações dos ir-
mãos, de estimular energias talvez enfraque-
cidas e, finalmente, de chamar todos os fieis
à consciência de si mesmos e à mais diligente
actividade apostólica. A Visita Pastoral desti-
na-se mais a ajudar do que a julgar.



Outros assuntos
32.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Mal 3, 19-20a;
Salmo – Sal 97, 5-6. 7-8. 9;
2.ª Leit. – 2 Tes 3, 7-12;
Evangelho – Lc 21, 5-19.

  Na Liturgia deste fim de semana cele-
bramos a esperança na Vida que não morre.

Os primeiros livros da Bíblia não falam cla-
ramente da Ressurreição dos mortos. Só mais
tarde, começou-se a falar em Israel de um
despertar para a vida daqueles que dormem
no pó da terra.

Na 1.ª Leitura, temos a 1.ª profissão de
fé na Ressurreição. (2Mac 7,1-2.9-14). A ex-
periência da morte de muitos justos, no tempo
da perseguição do rei Antíoco, fez nascer a
esperança da Ressurreição (± 170 aC). Nes-
sa época, temos o belo testemunho da Mãe e
os sete filhos Macabeus. Eles são obrigados
a violar a prática religiosa dos antepassados.
Fortalecidos pela esperança da ressurreição,
eles preferem enfrentar as torturas e a pró-
pria morte, a transgredir a Lei... Vejamos as
respostas corajosas dos primeiros quatro ir-
mãos:

– Um deles, tomando a palavra em nome
de todos, disse: “Estamos prontos a morrer,
antes de violar as leis de nossos pais”.

– O Segundo, prestes a dar o último suspi-
ro, disse: “Tu, ó malvado, nos tiras desta
vida presente . Mas o Rei do universo nos
ressuscitará para uma vida eterna, a nós
que morremos por suas leis”.

– Depois começaram a torturar o tercei-
ro. Apresentando a língua e as mãos,   diz:
“Do céu recebi estes membros... no céu es-
pero recebê-los de novo...”

– E o quarto, quase a expirar: “Prefiro

Visita Pastoral
Encontramo-nos em Visita Pastoral. Ateé

ao dia 8 de Dezembro, dia do Encerramento
da mesma a nível arciprestal, todos nos deve-
mos sentir visitados por Jesus Cristo, através
do Pastor que Ele nos confiou – o nosso Arce-
bispo, ajudado pelos Bispos Auxiliares.

A Visita Pastoral não é o Crisma. Nela se
pode celebrar, e celebra-se de facto, o Sacra-
mento da Confirmação. Mas o essencial é a
Visita do Bispo, que vem para estar connosco.
Procuremos também nós estar com ele, aco-
lhendo-o como um amigo que nos vem visi-
tar em nome de Cristo.

É por esta razão que no dia de “encerra-
mento da Vista Pastoral à paróquia”, no pró-
ximo fim de semana, apenas teremos a cele-
bração da Missa com o nosso Visitador, D.
António Moiteiro, bispo auxiliar.

Como não foi possível visitar as Institui-
ções no dia 7, como estava previsto, a mesma
visita acontecerá (por isso não fica encerra-
da) no sia 3 de dezembro, de manhã.

Encontro do 10.º Ano
No próximo dia 30 deste mês haverá, no

Centro Paroquial de Esposende, das 09h30
às 11h30, um Encontro Arciprestal/Cate-
quese para todos os adolescentes do 10.º Ano
da Catequese. Tal como na Catequese se-
manal, nenhum adolescente está dispen-
sado de participar sem justa causa.

Semana dos Seminários
«Para que Cristo se Forme em Nós» é

o tema da Semana dos Seminários, que se re-
aliza de 10 a 17 de Novembro.

No próximo fim de semana o nosso
Ofertório será em favor dos Seminários.

ser morto pelos homens, tendo em vista a
esperança dada por Deus, que um dia nos
ressuscitará. Para ti, porém, ó Rei, não
haverá ressurreição para a vida”.

São as afirmações mais claras do A.T.
sobre a vida além da morte. Mesmo assim,
tinham uma ideia ainda muito imperfeita. Era
apenas a ideia de uma “revivificação dos
justos”, um readquirir no outro mundo uma
vida semelhante à de antes. A ideia foi-se de-
senvolvendo, até ser completamente ilumina-
da por Cristo.

No Evangelho, Jesus confirma a nossa
fé na Ressurreição (Lc 20,27-38). A ideia im-
perfeita de Ressurreição ainda existia, no tem-
po de Jesus. Alguns Saduceus, que não acre-
ditavam na Ressurreição, inventaram uma his-
tória e fizeram uma pergunta capciosa a Je-
sus, que visava ridicularizar a doutrina da res-
surreição e da vida futura: uma mulher viúva
sem filhos... casou com 7 maridos sucessiva-
mente ...  Com quem ficará na vida futura?

Jesus responde:
1. Aos Fariseus (que acreditavam numa

ressurreição imperfeita): A Ressurreição não
é apenas um despertar do sepulcro para reto-
mar a vida de antes. A vida com Deus é uma
realidade completamente nova e distinta. É
um dom maravilhoso que o Pai reservou para
todos os seus filhos. Seremos imortais, glori-
ficados, não mais sujeitos às leis da carne.
Por isso, será desnecessário o matrimónio para
a conservação da espécie.

2. Aos Saduceus: Afirma a existência da
vida futura: Deus se manifestou a Moisés
como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob,
muitos anos depois de terem desaparecido
deste mundo. Isso quer dizer que eles não
estão mortos, mas vivem actualmente em
Deus. Portanto, se Abraão, Isaac e Jacob
estão vivos, podemos falar de Ressurreição.


