
Serviço Litúrgico
Domingo, 16 de novembro — 08h30
— Irmãos da Confraria das Almas
Segunda, 17 de novembro — 19h00
— Irmãos da Confraria das Almas
— Albino Sampaio da Silva e família
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António Jorge Miranda Pires e avós
— António José Pires, esposa e família
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Augusta Miranda Gonçalves e família
— Augusto Rafael Couto da Costa
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Carlos Manuel Cruz da Silva
— Carolina Matias da Rocha, marido e filhas
— Fernando Barbosa Pires, pais e irmão
— Juca Joaquim Araújo Vieira e filho
— Manuel Pires Afonso, filhos e família
— Manuel Vicente, esposa, pais e sogros
— Maria Adília de Lemos e marido
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
Quarta, 19 de novembro — 19h00
— Irmãos da Confraria das Almas
— S. Bento
— Adelaide Abreu Baltazar e família
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e filhos
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António Maltez de Abreu e família
— Carlos Pires Fernandes, mãe e tia Carminda
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Joaquim Gonçalves Júnior, esposa e família
— José Joaquim Lima Faria e sogros
— Ludovina Rosa da Silva e família
— Manuel Pires Afonso, filhos e família
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Maria Barbosa e família
— Maria Dias Couto
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
Sábado, 22 de novembro — 17h30
— Maria Glória Dias Branco (1.º Aniv.º)
Domingo, 23 de novembro — 08h30
— Irmãos da Confraria das Almas

517

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

Intenções das Missas
Sábado, 22 de novembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
 — Da responsabilidade

do 2.º e 5.º Ano da Catequese
Domingo, 23 de novembro – 08h30

Leitores:

    — Adolescentes do 8.º Ano
Acólitos:

    — Adolescentes do 7.º Ano

— Da responsabilidade
do 6.º Ano da Catequese
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— Maria de Sá
— Maria Celeste Sá Miranda

Discípulos de mãos erguidas....
de olhos postos no Céu....

mas com os pés assentes na terra...
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16 a 23 de novembro de 2014

Novembro: mês das Almas
Na Bíblia não se encontra a palavra "pur-

gatório", mas a sua existência pode concluir-
se a partir do contexto bíblico.

Se alguém está no céu não precisa de ora-
ções para salvar-se, pois já está salvo. Se al-
guém está no inferno, não existe oração que
o retire de lá. Como, porém nada de pecado
entra no céu (Apoc. 21,27) e nem todos os
mortos estão livres de pequenas faltas e cul-
pas, que não merecem a condenação eterna,
segue-se que eles precisam de alguma purifi-
cação.

Outras passagens bíblicas que fundamen-
tam o purgatório:

Em S. Mateus, 12,32: "Se alguém disser
uma palavra contra o Filho do Homem, ser-
lhe-á perdoado, mas se disser contra o Espíri-
to Santo, não lhe será perdoado, nem neste
mundo, nem no vindouro".

Neste texto é clara a afirmação de que há
pecados que podem ser perdoados neste mun-
do (no tempo) e outros que podem ser perdo-
ados no mundo vindouro (na eternidade).



Outros assuntos
33.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31;
Salmo – Sal 127, 1-2. 3. 4-5;
2.ª Leit. – 1 Tes 5, 1-6
Evangelho – Mt 25, 14-30.

As leituras deste domingo recordam-nos
a grave responsabilidade de sermos, cada um
de nós, no tempo histórico em que vivemos,
testemunhas conscientes, ativas e comprome-
tidas do projeto de salvação que Deus Pai
tem para a humanidade.

A primeira leitura apresenta, na figura
da mulher virtuosa, alguns dos valores que
asseguram a felicidade, o êxito e a realiza-
ção. O autor do texto propõe, sobretudo, os
valores do trabalho, do compromisso, da ge-
nerosidade e do temor de Deus.

Na segunda leitura, Paulo deixa claro
que o importante não é saber quando virá o
Senhor pela segunda vez; mas é estar atento
e vigilante, vivendo de acordo com os ensina-
mentos de Jesus.

O Evangelho apresenta dois exemplos
opostos de como esperar e preparar a última
vinda de Jesus. Louva o discípulo que se
empenha em fazer frutificar os bens que Deus
lhe confiou e condena o discípulo que se ins-
tala no medo e não faz render os bens que
Deus lhe entrega.

Agindo dessa forma, ele está a desperdi-
çar os dons de Deus e a privar os irmãos, a
Igreja e o mundo dos frutos a que têm direito.

A parábola dos talentos convoca-nos para
a responsabilidade diante de Deus e dos ir-
mãos. Os talentos recebidos não podem ser

Da Junta de Freguesia
Informa-se que no dia 20 de Novembro (quin-

ta-feira), a Secretaria da Junta só estará aberta
das 18h00 às 19h00.

Informa-se, ainda, que já se encontram em
pagamento as quotas do cemitério.

Peditório para os Seminários
 A terminar a Semana dos Seminários, re-

corda-se que este fim de semana o nosso
ofertório reverte em favor dos Seminários.

Informa-se que, para além deste ofertório
oficial, a Comnidade de Vila Chã contribuiu
ao longo deste ano com 845,00 € (oitocentos
e quarenta e cinco euros) para a Bolsa a um
Seminarista que está a ser paga junta mente
com a Comunidade de Esposende. A Bolsa
anual é de 2.000,00 € (dois mil euros)

Inscrições no CPM
Encontram-se abertas as inscrições para

o próximo CPM (Centro de Preparação
para o Matrimónio), que mais uma vez vai
decorrer no Centro Paroquial de Palmeira de
Faro, em Janeiro e Fevereiro de 2015.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial con-

tinua a funcionar no seu horário normal:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

usados de forma egoísta, para atender unica-
mente os próprios interesses. Esse modo de
agir prejudica o projeto do Reino e os laços
de fraternidade, gerando desequilíbrio, desi-
gualdade e exclusão.

Uma das grandes tentações do mundo atu-
al é pensar que a existência é nossa de modo
absoluto, como se cada um de nós se tivesse
criado a si próprio, dado a si próprio a exis-
tência. Fechados em si próprios, os homens
pensam que podem ser felizes construindo a
vida ao seu próprio modo, à medida de suas
próprias ideias e objetivos. Ilusão!

O uso injusto e egoísta dos talentos afas-
ta-nos no ideal cristão.A melhor maneira de
frutificar os dons é colocá-los, gratuitamente,
ao serviço do próximo e da realização do bem
comum.

O discípulo de Jesus não pode esperar o
Senhor de mãos erguidas e de olhos postos
no céu, distante dos problemas do mundo e
preocupado em não se contaminar com as
questões do mundo.

O discípulo de Jesus espera o Senhor pro-
fundamente envolvido e empenhado no mun-
do, ocupado em distribuir a todos os homens,
seus irmãos, os bens de Deus e em construir
o Reino.

 Só seremos felizes e maduros quando ti-
vermos a capacidade de nos arriscarmos ver-
dadeiramente a perder, de nos deixarmos en-
contrar no Senhor, alicerce e fonte de nossa
vida. Este é o verdadeiro investimento que
devemos fazer!

Peçamos ao Senhor que nos ajude a per-
manecermos vigilantes e dedicados à prática
do bem, contribuindo para a alegria do próxi-
mo com os talentos que recebemos.




