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Domingo, 28 de Novembro
10h00 — Paroquianos
12h00— Carolina Nunes Novo, marido e

irmãos
19h00 —  Maria do Rosário Lima Nunes

Novo e família

Segunda, 29 de Novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 30 de Novembro — 19h00
— Perpétua de Jesus Gigante (7.º Dia)
— Manuel Caramalho Gonçalves Zão (7.º

Dia)
— Carlos Alberto Eiras da Silva e família
— José Moreira Varandas, pais e sogros
— José Joaquim Nibra
Quarta, 01 de Dezembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Quinta, 02 de Dezembro — 19h00
— Manuel Cerqueira Nunes da Silva (7.º Dia)
— Maria América Vieira Loureiro Ferreira
— José Alves da Costa e pais

Sexta, 03 de Dezembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 04 de Dezembro — 19h00
— José da Silva Pinto, esposa e mãe

Domingo, 05 de Dezembro
10h00 – Paroquianos
12h00 – Família Areia

Adoração ao Santíssimo Sacramento
19h00 – Belmira Gonçalves Ferreira (30.º Dia)

Sábado, 04 de Dezembro
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas
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Vigiai!...
Temperança: há coisas

que não são imprescindíveis...

(In)formação
Semanal 548

28 de Novembro de 2010
a 05 de Dezembro de 2010

Domingo, 05 de Dezembro

Domingo, 05 de Dezembro

Sábado, 04 de Dezembro
— Da responsabilidade

do 1.º e 4.º Ano da Catequese

Sábado, 04 de Dezembro

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Leandra Rodrig

— Da responsabilidade
do 7.º Ano da Catequese

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 8.º Ano da Catequese

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

— Da responsabilidade
       das crianças e Catequistas

do 5.º Ano

Serviço de Acólitos

— Maria Georgete
— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz
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Grupo

Cristo Rei



Outros assuntos
O «Pão da Amizade»

na vivência do Advento
Da Mensagem do Sr. Arcebispo para este

Advento, deixo aqui a sua sugestão:
Querendo “Viver a Palavra” concretizo

este estilo de vida mais austero, neste tempo
e sempre, numa sugestão ousada. Cada um
escolheria um dia, por semana, para
efectuar jejum daquelas coisas que não são
absolutamente necessárias (um café, menos
tabaco, um bolo, uma refeição frugal, pren-
das de Natal menos caras e mais significati-
vas…). Com estes comportamentos surge
algo para partilhar e entregar na paróquia,
numa caixa colocada para o efeito, e o pá-
roco indicaria no dia da Sagrada Família,
26 de Dezembro, o total recebido. Metade
desta quantia ficaria para os pobres da pa-
róquia (Conferências Vicentinas ou outros)
e outra metade seria entregue nos Serviços
Centrais, que colocaria nas mãos da Caritas
(que coordenaria e distribuiria a outras Ins-
tituições) para responder a solicitações de
toda a Arquidiocese provindas sobretudo de
paróquias com menos possibilidades.

Vamos levar a sério esta partilha?

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende

continua a funcionar no horário de Inverno:
Terça ................................  19h30 – 20h00
Quinta ..............................  19h30 – 20h00
Sábado .............................  15h00 – 16h00

I Domingo do Advento – Ano A
1.ª Leit. – Is 2, 1-5;
Salmo – Sal 121 (122), 1-2.4-5.6-7.8-9;
2.ª Leit. – Rom 13, 11-14;
Evangelho – Mt 24, 37-44.

O Caminho de Advento que hoje inicia-
mos tem como meta o duplo encontro de que
nos fala o Senhor neste domingo: o encontro
escatológico (evangelho) e o encontro ime-
diato (presente) que nos prepara para a cele-
bração da encarnação de Deus. A resposta ao
salmo “Vamos com alegria para a casa do
Senhor” manifesta a alegria desse encontro.
A alegria é o sentimento que deve “reinar”
neste Advento. Esta disposição de nos pôr a
caminho supõe que pensemos onde estamos,
donde viemos e do que necessitamos, como
fala a carta aos Romanos. Por isso, é neces-
sário estar atento, “vigiando” como diz o
evangelho. A paz em Jerusalém que o salmista
espera encontrar terá que ser um encontro
com a paz interior: “Haja paz dentro dos teus
muros”, aparecendo como um desejo: é a
mesma paz que nos fala Isaías. Há a convic-
ção de se encontrar aquilo que se deseja: a
esperança.

O evangelho deste domingo fala-nos da
confiança que emana das palavras de Jesus
aos seus discípulos: “quando vier o Filho do
Homem”. Não se trata de um optimismo in-
sensato, mas da certeza profunda de que Deus
está e faz-se próximo; trata-se, pois, de nos
prepararmos para viver com o Emanuel
(Deus-Connosco). A sua presença transfor-
mará a realidade de acordo com o seu Reino.
Não se trata de uma esperança inquietante e
com medo. O encontro com Deus é a possi-
bilidade de viver a plenitude da vida. Assim,
o convite à vigilância não deve ser aceite com
uma atitude de desconfiança, porque Deus

não é um ladrão, nem é o dilúvio. Jesus ape-
nas nos pede que estejamos atentos.

S. Paulo fala na importância do momento
presente, pois o futuro da salvação já está
presente. Se não se vive com o desejo de
Deus, o mais provável é, com o activismo da
vida, esquecer esta perspectiva escatológica:
perder a consciência de que o verdadeiro
Amor vem ao nosso encontro. Não se supõe
que se viva no medo e na ansiedade, mas no
desejo de estarmos preparados para bem re-
ceber Aquele que é Amor. Por isso, “aban-
donemos as obras das trevas e revistamo-nos
das armas da luz”.

Tal como no salmo, o profeta Isaías, na
primeira leitura, também nos convida a inici-
ar uma peregrinação. O profeta não propõe
uma luta onde uma parte impõe a sua vonta-
de sobre a outra parte, mas uma mudança de
atitude interior: o horizonte que nos deve ori-
entar para chegar ao lugar desta peregrina-
ção é “subamos ao monte do Senhor, ao tem-
plo do Deus de Jacob. Ele nos ensinará os
seus caminhos e nós andaremos pelas suas
veredas”.

Em cada domingo, Isaías irá apresentar-
-nos diferentes aspectos da paz. Hoje, por
exemplo, quando diz que “converterão as es-
padas em relhas de arado e as lanças em foi-
ces”, é a capacidade de passar de uma socie-
dade agressiva (o simbolismo da guerra) para
uma sociedade mais produtiva para todos,
mais preocupada com o bem comum, como o
alimento que se obtém com o cultivo das ter-
ras: arados e foices são símbolos.

Para além disto, este trabalho pela paz,
supõe também harmonia e respeito pelas pes-
soas em todas as suas dimensões: pessoal,
familiar ou social. A paz será tema constante
neste tempo de Advento. A paz começa no
interior da pessoa e com a contribuição de
todos seja “estendida” a todos as dimensões
da sociedade.




