
Serviço Litúrgico
Domingo, 24 de novembro — 08h30
— Maria Glória Dias Branco (7.º Dia)
— Paulo Jorge Barros da Cunha (30.º Dia)
Segunda, 25 de novembro — 19h00
— Maria José Martins Rocha da Silva
— Elvino Barbosa Miranda, filho e pais
— Albino Sampaio da Silva
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Manuel Pires Afonso
— Maria Boaventura Penteado
— Maria Ferreira Pires
— Anselmo Boaventura e família
— Almerinda Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Cecília Martins de Lima e filho
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Américo Bento Queirós
— Albino Gonçalves Neiva Júnior
— José Carlos Costa, pai, irmão, sogra e Ma-

ria de Nascimento
— Fernando Enes Lima, sogra e cunhados
Quarta, 27 de novembro — 19h00
— Maria José Martins Rocha da Silva
— Álvaro Ferreira Coutinho
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Celina da Silva Barbosa
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Justina Teresa da Torre
— S. Bento
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Amélia Maria Meira Pires
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Ana Dias Boaventura, marido e bisnetos
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos e

família
Sábado, 30 de novembroo — 17h30
— Irmãos da Confraria das Almas
Domingo, 1 de dezembro — 08h30
— Paroquianos

24 de novembro
a 1 de dezembro de 2013
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Intenções das Missas
Sábado, 30 de novembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do 3.º e 4.º Ano da Catequese
Domingo, 1 de dezembro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 10.º Ano

— Da responsabilidade
do 5.º Ano da Catequese
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— Maria Torres de Lemos
— Maria Helena Jorge Boaventura

Ser cristão é construir o Reino
através do serviço

gratuito, fraterno e humilde...
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— Adolescentes do 7.º Ano

Encerramento
do Ano da Fé
Rezar cristãmente

Da vida de Jesus conhe-
cemos o que disse e fez, como
nos foi transmitido. Mas o
seu “segredo” estava na inti-
midade constante que man-
tinha com o Pai. Traduziu
humanamente o que é a sua
realidade filial divina; e o que

humanamente aprendeu alargou-se na sua re-
alidade eterna. Aprender a rezar com Jesus é
um itinerário imprescindível para qualquer
cristão = ungido pelo Espírito de Cristo: “Je-
sus, segundo o seu coração de homem, foi en-
sinado a rezar por sua Mãe e pela tradição ju-
daica. Mas a sua oração brota duma fonte se-
creta, porque Ele é o Filho eterno de Deus, que,
na sua humanidade, dirige ao Pai a oração
filial perfeita” (CCIC, n.º 541).



Outros assuntos
34.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – 2 Sam 5, 1-3;
Salmo – Sal 121, 1-2. 3-4a. 4b-5;
2.ª Leit. – Col 1, 12-20;
Evangelho – Lc 23, 35-43.

Colocada no fim do ano litúrgico, aparece
a solenidade de Cristo Rei como síntese dos
mistérios de Cristo comemorados no decurso
do ano, como o vértice em que resplandece
com mais intensa luz a figura do Senhor e Sal-
vador de todas as coisas.

Ao celelbrar a solenidade de Cristo Rei, o
que mais nos incomoda de Deus é que que-
bre os nossos esquemas mentais. Sempre foi
assim e deste modo acontece hoje. Como pode
ser um rei do universo se morre numa cruz,
no meio duma burla e de insultos e no mais
espantoso dos ridículos? A quem pode impres-
sionar um rei como Jesus? Não é improce-
dente ler um evangelho como o deste domin-
go para solenizar a festa de Jesus Cristo, Rei
do universo?

Há uma tremenda ironia no letreiro que
põem no alto da cruz onde morre Jesus: o fa-
moso INRI (Jesus Nazareno, Rei dos Ju-
deus). Uma tremenda ironia porque em re-
petidas ocasiões, com o passar do Antigo Tes-
tamento, para anunciar a futura salvação,
apregoa-se a aparição de um rei justo, que
traria a paz, a prosperidade e a reconciliação
a Israel. Pinta-se, esse tempo messiânico, com
as características de um tempo ideal: um povo
em paz e o Senhor governando-o com justiça.

Olhando o nosso mundo, vemos o sofri-
mento de tantos irmãos que trazem consigo a
cruz de Cristo, como sinal de vitória e de re-

Adro vira Parque?
Tem-se verificado, ultimamente, algum

abuso no uso do Adro da Igreja para Parque
de Estacionamento.

Felizmente, temos um parque de estacio-
namento junto à Igreja, que é nosso (da paró-
quia), propriedade privada que foi destacada
do Passal, e que se destina ao nosso estacio-
namento. A entrada a veículos automóveis fi-
cou, na passadeira, apenas para acesso do
Pároco (que na altura tinha entrada na gara-
gem da residência pelo Adro), do carro fú-
nebre e do “carro da noiva”.

Com excepção deste veículos, apenas para
serviço os carros podem entrar no Adro. Caso
se continue a verificar o abuso, teremos que
vedar definitivamente a entrada no Adro de
qualquer veículo automóvel, o que não querí-
amos que acontecesse (até porque também
não deve). Esperamos a compreensão de to-
dos e que todos respeitem o Adro como tal.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial só

funciona no seguinte horário:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Encontro do 10.º Ano
No próximo sábado, dia 30, 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.

denção do mundo. Mesmo diante das nossas
aflições, dores, angústias e injustiças, não po-
demos ser derrotados, mesmo quando estiver-
mos sozinhos, quando nos sentimos abando-
nados como os discípulos abandonaram Je-
sus. Portanto a amargura não poderá tomar
conta do nosso coração. Não podemos que-
rer entender a Deus no seu mistério, nem du-
vidar do seu amor para com todos, mas aco-
lher tudo por amor a Deus, como festa de um
grande banquete do qual um dia participare-
mos na eternidade.

Bem-aventurados aqueles que sofrem, são
perseguidos e padecem todo o tipo de injusti-
ças, pois como servo bom e fiel, um dia aco-
lhido por Jesus na mesa do Reino, será bendi-
to. E Ele passando servirá aqueles que sou-
beram viver a justiça, a caridade e fazer o
bem na vida dos irmãos.

É a grande promessa de Jesus para nós,
filhos benditos do Pai:. A sua realeza não é
deste mundo, por isso devemos anunciar a
verdade, libertando os homens do pecado,
dando-lhes uma verdadeira conversão do co-
ração.

Jesus é a testemunha fiel da verdade, isto
é, o seu desígnio de salvação do mundo. Veio
revelar com a própria vida o grande sacrifício
da cruz, da sua paixão e morte por amor, nes-
sa mesma cruz pela qual Ele atrairá todos ao
seu coração. Tudo por amor, fonte primeira
de união com Deus, Ele desfaz as injustiças
em liberdade, tornando grande sacerdócio do
povo santo de Deus em que cada um se san-
tifica no mundo.

Ser cristão é construir o Reino de Cristo
no mundo através do serviço gratuito e fra-
terno, humilde, deixando-se fazer a vontade
do Pai. Estamos dispostos a fazer acontecer
o Reino? De que maneira?




