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Domingo, 14 de Novembro
10h00 — Paroquianos

12h00 — Nuno Manuel Areia Losa

19h00 —  Maria da Costa Dias e Silva

Segunda, 15 de Novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 16 de Novembro— 19h00
— Manuel de Jesus Martins Laranjeira e

Maria das Dores Martins Palmeira
— Maria José Viana da Silva Pinto
— Almas

Quarta, 17 de Novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 18 de Novembro — 19h00
— Laurinda Ramos da Silva
— Ernestino Moreira Ferreira
— Manuel da Silva do Rosário

Sexta, 19 de Novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 20 de Novembro — 19h00
— Maria José Viana da Silva Pinto

Domingo, 21 de Novembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Helena Domingues Reis Neiva (1.º

Aniv.º)
— Maria da Silva Duarte e Família

Areia
19h00 —  José Inácio Miranda Ferreira, pai

e sogros

Sábado, 20 de Novembro
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas
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Viver na vigilância,
pensando no futuro,

sem descuidar o presente...

(In)formação
Semanal 546
14 a 21 de Novembro de 2010Domingo, 21 de Novembro

Domingo, 21 de Novembro

Sábado, 20 de Novembro
— Da responsabilidade

do 3.º e 6.º Ano da Catequese

Sábado, 20 de Novembro

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
do 9.º Ano da Catequese

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 10.º Ano da Catequese

— Maria da Conceição Esteves
— Pedro Esteves
— Pedro Rosa
—

— Da responsabilidade
       das crianças e Catequistas

do 4.º Ano

Serviço de Acólitos

— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz
— Maria Helena Agante

Grupo
Nossa Senhora
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Outros assuntos
O Banco Alimentar

e o «Pão de Fraternidade»

O Banco Alimentar Contra a Fome realiza,
nos próximos dias 27 e 28 de Novembro, mais
uma Campanha de Recolha de Alimentos em
supermercados.

Numa altura em que a ajuda de cada um de
nós se torna mais imprescindível, aqui estamos
a pedir a sua indispensável colaboração.

Ofertas para os Seminários
a terminar a Semana dos Seminários, os

ofertórios deste fim-de-semana são a nossa
partilha com o Seminário.

Formação para adultos
Terminadas as inscrições para a Formação

Cristã de Adultos, teremos o nosso primeiro
encontro presencial na próxima sexta-feira,
dia 19, às 21h30, no Centro Paroquial de
Esposende, tendo em vista acertarmos alguns
pontos da formação, que já começou via NET.

XXXIII Domingo 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.

Estamos no penúltimo domingo do Ano
Litúrgico que se encerrará no próximo do-
mingo com a Festa de Cristo Rei. Os textos
continuam a seguir a linha escatológica, fa-
lando no fim dos tempos, o futuro definitivo
da história da humanidade e do nosso. Po-
rém, somos convidados a preparar no hoje
da vida os últimos tempos, através da cele-
bração da Eucaristia, que é o alimento que
Cristo nos deu para a nossa caminhada e que
nos faz participar, desde já, na sua vida defi-
nitiva.

As leituras convidam-nos a olhar para o
futuro. O profeta Malaquias fala-nos no "Dia
do Senhor", que para os judeus seria o "dia
do Messias"; para nós, é o dia que encerra a
História, em que a luz de Deus iluminará e
discernirá o bom e o mau da humanidade. S.
Paulo recomenda aos cristãos de Tessalóni-
ca, na Grécia, para "olharem" para o futuro
sem esquecer o presente (sem esquecer o tra-
balho). Alguns, com o argumento que o fim
do mundo estava próximo, "vivem na ociosi-
dade, sem fazerem trabalho algum, mas ocu-
pados em futilidades". É necessário colabo-
rar para o bem comum, através do trabalho,
porque não sabemos quando será o final dos
tempos. Na 2.ª leitura, aparece a célebre fra-
se de S. Paulo: "Quem não quer trabalhar,
também não deve comer". No evangelho, Je-
sus, ao falar sobre o final dos tempos, com-
para-o com a destruição de Jerusalém, que
aconteceria no ano 70. Todos os que ouviam

estas palavras não entenderam bem a mensa-
gem de Jesus que estava cheia de sinais ca-
tastróficos, frequentes na literatura do tem-
po. Mas, apesar de Jesus ter feito referência
a alguns fenómenos extraordinários, fez ques-
tão de deixar bem claro que não será esta a
hora do fim: "Mas, não será logo o fim". Todo
aquele que segue o Senhor terá que "dar tes-
temunho" e "com a vossa perseverança sal-
vareis as vossas almas".

As leituras deste domingo não nos que-
rem deixar na angústia. Malaquias convida
os judeus do seu tempo a viver a vida na es-
perança, a ter confiança em Deus, porque no
fim dos tempos os bons serão premiados e os
maus serão julgados. Na vida, acontecem tra-
gédias, desânimos, cansaço; mas, há que
"aproveitar" estes momentos para fortalecer
a nossa fé e para dar testemunho de Cristo na
vida familiar e social. Viver na confiança que
somos filhos de Deus e que estamos em boas
mãos. Jesus diz-nos para não ter medo, por-
que "nenhum cabelo da vossa cabeça se per-
derá".

Ao olharmos para o futuro, descobrimos
a meta que Deus pensou para cada um de nós.
Todavia, temos que viver o presente, o dia de
hoje, sem cair na ilusão das falsas profecias
e dos anúncios catastróficos. Não sabemos
quando será o fim do mundo, nem o dia da
nossa morte. Mas, Deus dá-nos um "tempo
intermédio", o qual teremos de aproveitar ao
máximo. O convite de S. Paulo para o traba-
lho é também para todos nós. Viver na vigi-
lância, pensando no futuro, sem descuidar o
presente: na família, criando o bem-estar; na
Igreja, colaborando na tarefa da evangeliza-
ção deste mundo; na sociedade, fomentando
a justiça social. Não esqueçamos o futuro ao
preocupar-nos com o presente, nem esqueça-
mos o presente, quando pensamos no futuro.




