
Serviço Litúrgico
Domingo, 30 de novembro — 08h30
— Irmãos da Confraria das Almas
Segunda, 01 de dezembro — 19h00
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albino Gonçalves Neiva Júnior
— Albino Sampaio da Silva e família
— Américo Bento Queirós
— António Joaquim Pires, esposa e filho
— António Neiva, filho Celina e cunhados
— Carlos Manuel Cruz Silva, sogros, cunhada

e sobrinhos
— Emília Barbosa Miranda e família
— Juca Joaquim Araújo Vieira e filho
— Manuel António Pires, esposa e filhos
— Manuel Pires Afonso, filhos e família
— Maria Antónia Pires
— Maria Ferreira Dias
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Rosa Silvério Carvalho, marido, filha e netos
— Virgínia Sampaio Boaventura, marido e fa-

mília
Quarta, 03 de dezembro — 19h00
— Carlos Manuel Cruz da Silva
— Emília Joaquina Barbosa
— Maria Dias Couto
— Álbano Ferreira Coutinho, pais e sogros
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e filhos
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— José Alves Couto Junior e família
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Manuel Pires Afonso, filhos e família
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria Barbosa e família
— Maria Ferreira Dias, irmã e cunhado
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
Sábado, 06 de dezembro — 17h30
— Irmãos da Confraria das Almas
Domingo, 07 de dezembro — 08h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 06 de dezembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
 — Da responsabilidade

do 1.º e 6.º Ano da Catequese
Domingo, 07 de dezembro – 08h30

Leitores:

    — Adolescentes do 10.º Ano
Acólitos:

    — Adolescentes do 9.º Ano

— Da responsabilidade
do 4.º Ano da Catequese
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— Maria Helena Jorge Boaventura
— Manuel dos Santos Boaventura

1.ª Semana do Advento – Vigiai
Descoberta – tempo para atingir o

coração pela imaginação.
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30 de novembro
a 07 de dezembro de 2014

Tempo de Advento
Com o Advento iniciamos um novo Ano

Litúrgico, entrando este ano no ciclo B, em
que privilegiamos o Evangelho de São Mar-
cos. É tempo de preparação para a Solenida-
de do Natal (primeira vinda do Senhor) e da
expectativa da segunda vinda do Cristo no fim
dos tempos. Celebrar a liturgia é uma oportu-
nidade de aprofundar a fé e caminhar com
esperança no futuro, vivendo a caridade.

A coroa do Advento é uma das característi-
cas deste tempo: a cada semana acendemos
uma das quatro velas, preparando-nos para a
celebração do mistério da encarnação: Ele
veio, virá e vem!

A liturgia vai-se delineando no passar dos
séculos tanto no Oriente como no Ocidente.
Temos uma grande e rica experiência que nos
foi transmitida e que necessitamos de actua-
lizar. É necessário distinguir elementos que
dizem respeito a práticas ascéticas e a outras,
de caráter estritamente litúrgico; um Advento
que é preparação para o Natal, e um Advento
que celebra a vinda gloriosa de Cristo.



Outros assuntos
1.º Domingo do Advento

Mensagem do Sr. Arcebispo
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.

Poucas circunstâncias como o nascimen-
to de uma criança têm o poder de transfor-
mar a vida e a identidade das pessoas. Nesse
momento, o marido torna-se pai e a esposa
mãe. E as suas vidas, agora centradas no re-
cém-nascido de aparência frágil, mudam ra-
dicalmente.

Neste tempo de Advento, queremos ser
companheiros de viagem até à gruta de Be-
lém para fazermos a experiência da parenta-
lidade universal. A experiência de um olhar a
perder-se no tempo para um menino que é
ternura, paixão, reconciliação e esperança.
Uma verdadeira «riqueza escondida» (Is 45,
3) que desperta em nós – ainda que por uma
fracção de segundo – a esperança num mun-
do diferente... a fé que se transforma em vida
e transforma a nossa vida.

Gostaria, por isso, de propor este patrimó-
nio do cristianismo e da humanidade em qua-
tro palavras. Uma palavra para cada semana
do Advento.

Descoberta. O advento – o que “há-de
vir” – é o tempo para atingir o coração pela
imaginação. Entendo aqui imaginação como
desejo, antecipação e o ensaio de novas rea-
lidades. O que seria de Portugal sem a bra-
vura nos navegadores e a ciência sem o ras-
go dos visionários? E o que será da nossa
sociedade se, dentro de nós, não tivermos tam-
bém a imaginação dos grandes? Se não de-

Inscrições no CPM
Encontram-se abertas as inscrições para

o próximo CPM (Centro de Preparação
para o Matrimónio).

Embora não seja obrigatório a frequência
do CPM, o Código de Direito Canónico esta-
belece que se faça «a preparação pessoal
para a celebração do matrimónio, pela
qual os esposos se disponham para a san-
tidade e os deveres do seu novo estado»
(CIC can. 1063, 2, CCEO can. 783, § 1).

No nosso arciprestado esta preparação é
feita essencialmente através do CPM, que
mais uma vez vai decorrer no Centro Paro-
quial de Palmeira de Faro.

Direitos Paroquiais
Continuam em pagamento os Direitos Pa-

roquiais ou Côngrua, de acordo com o que diz
o 5.º Mandamento da Igreja: «contribuir para
as despesas do culto e sustentação do cle-
ro, segundo os legítimos usos e costumes e
as determinações da Santa Igreja».

As orientações da Igreja indicam que cada
família deve contribuir com o correspondente
a um dia de salário da família (basta dividir o
que cada família recebe em casa por 30 dias).

Serviço de Confissões
A Igreja Matriz de Esposende continua

a oferecer um Serviço de Confissões se-
manal com o seguinte horário:
Sexta ...............................  09h00 – 09h30
Sábado ............................  09h00 – 09h30

sejarmos descobrir as pessoas sem pressas
nem outras intenções senão a de querer en-
contrá-las?

Encontro. “A virgem conceberá e dará à
luz um filho chamado Emanuel” (Is 7, 14).
Emanuel significa, como sabemos, “Deus
connosco”, Aquele que armou a sua tenda
entre nós (cf. Jo 1, 14). Ter alguém ao nosso
lado é uma segurança. Daí que o Advento
seja o tempo favorável para redescobrir o
nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, o
nosso familiar e intuir as suas necessidades
materiais e espirituais. Uma sociedade que
vive do anonimato está, ela própria, destina-
da ao esquecimento. Como seria se os nos-
sos pais não se recordassem do nosso nome?

Alegria. Por vezes perguntamo-nos quais
terão sido as exactas palavras de Jesus. S.
Paulo relata-nos algumas: “A felicidade está
mais em dar do que em receber” (Act 20,
35). Dar é o verbo da alegria e tem efeitos
multiplicadores. Quando somos capazes de
dar, fazendo-o desinteressada e apaixonada-
mente, experimentamos uma alegria que nada
nem ninguém nos pode oferecer.

Pão. Foi em Belém que Jesus nasceu e
os pastores viram um exército celeste a dar
glória a Deus. Curiosamente, Belém signifi-
ca “casa do pão”. Pensando em Belém, gos-
taria que nos lembrássemos de quem não tem
pão. De modo particular, dos pobres, margi-
nalizados, sem-abrigo. Mas também daque-
les que, sendo ricos, falta-lhes algo. Uma ora-
ção tradicional para as refeições diz: “Dai,
Senhor, pão a quem tem fome e fome de
justiça a quem tem pão”.

Que o Advento nos dê esta fome de justiça
– até de justiça social – para que a nossa ale-
gria seja completa... e um verdadeiro Natal
cristão nasça em cada um dos nossos lares.

+ Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz




