
Domingo, 30 de Outubro
08h30 — Missa da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Laurinda dos Santos Oliveira da

Cruz (30.º Dia)
— Família Areia

19h00 — Manuel Fernandes Neto de Faria
Segunda, 31 de Outubro — 19h00
— Umbelina Nunes Novo, pais e irmãos

Terça, 01 de Novembro
08h30 — Missa da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Não há Missa
16h00 — Vésperas na Igreja da Matriz, se-

guindo-se a Visita ao cemitério.
19h00 — Fiéis Defuntos

Quarta, 02 de Novembro
09h00 — Fiéis defuntos
12h00 — Intenções do Santo Padre
16h30 — Intenções do Monsenhor
19h00 — Paroquianos

Quinta, 03 de Novembro — 19h00
— Maria Firmina da Silva Pinto e marido
— Senhor dos Aflitos
— Nuno Manuel Areia Losa
Sexta, 04 de Novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 05 de Novembro — 19h00
— Belmira Gonçalves Ferreira (1.º Aniv.º)
— Alfredo Simões da Costa
Domingo, 06 de Novembro
08h30 — Missa da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Beleza Patrão
19h00 — Sérgio José Martins Rodrigues

Sábado,  05 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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A denúncia de Jesus continua actual:
Todos podemos ter

algo de fariseu e de hipócrita.

(In)formação
Semanal 596

30 de outubro

a 06 de novembro de 2011
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Domingo, 06 de Novembro

Domingo, 06 de Novembro

Sábado, 05 de Novembro

Sábado, 05 de Novembro

10h00

12h00

19h00

— Mariana Viana
— Leandra Rodrigues
— António Jardim

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 7.º Ano

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

—
—
—
—

Serviço de Acólitos

— Ricardo Cruz
— Maria Helena Agante
— Ana Pereira

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
das crianças e Catequistas
do 6.º  Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças e catequistas
do 1.º  e 4.º Ano da Catequese

Grupo

Cristo Rei



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
XXXI Domingo Comum

1.ª Leit. – Mal 1, 14b - 2, 2b. 8-10;
Sal 130, 1. 2. 3
2.ª Leit – 1 Tes 2, 7b-9. 13;
Evangelho – Mt 23, 1-12.

Ao olharmos para as leituras bíblicas des-
te domingo, reparamos que o grande visado é
aquele que preside e prega. Jesus critica du-
ramente os escribas, os fariseus e toda a clas-
se de dirigentes do povo por causa da sua hi-
pocrisia e pela maneira interessada de exer-
cer o seu ministério, não cumprindo o que
ensinam. Com termos muito parecidos, o pro-
feta Zacarias também aborda este tema.

Os fariseus não eram pessoas más. Eram
piedosos, amavam a Lei de Deus, porque O
queriam agradar. Tão amantes eram da Lei
de Deus que se convertiam facilmente em le-
galistas. As formas exteriores e os ritos cum-
priam-nos até ao mínimo detalhe, descuidan-
do, todavia, coisas tão importantes como a
caridade e a misericórdia. Pregavam aos ou-
tros o que deveria ser feito, mas não assumi-
am na vida aquilo que diziam. Ao longo do
evangelho, Jesus denuncia os vários defeitos
que encontrava nos fariseus e nos dirigentes
da sociedade de então. Esta postura acabou
por Lhe trazer muitos problemas e veio a aca-
bar mal. Jesus não condenou a autoridade, mas
o modo de a exercer. O seu ataque era direc-
to: "eles dizem e não fazem": não há harmo-
nia entre as palavras e as acções; são exigen-
tes somente com os outros: "atam fardos pe-
sados e põem-nos aos ombros dos homens,
mas eles nem com o dedo os querem mover";
"tudo o que fazem é para serem vistos pelos
homens", procurando os primeiros lugares, as
saudações nas praças públicas e que os tra-
tem por mestre, pai, conselheiro e guia. Já o

Profeta Malaquias criticava os sacerdotes do
seu tempo, porque não eram sinceros e so-
mente se interessavam por si mesmos, esque-
cendo Deus e os seus fiéis. "Vós desviastes-
vos do caminho, fizestes tropeçar muitos na
lei e destruístes a aliança de Levi… Fazeis
acepção de pessoas… Não temos todos nós
um só Pai?"

Todos podemos ter algo de fariseu e de
hipócrita. A denúncia de Jesus continua actu-
al para os responsáveis de uma comunidade,
para os que ocupam algum lugar de autorida-
de nos vários âmbitos: vida familiar, educa-
ção, política, trabalho e eclesial. Seremos
"afectados" pela mesma denúncia se não fi-
zermos o que dizemos, se somos exigentes
com os outros e tolerantes connosco própri-
os; se somente queremos protagonismo
(aplausos, uma boa opinião pública a nosso
respeito, "aparecer na fotografia"), dando
desprezo aos outros; se entendermos a auto-
ridade para nosso proveito em vez de a colo-
car ao serviço dos outros, esquecendo a frase
de Jesus: "aquele que for o maior entre vós
seja o vosso servo". Que bom seria fazer um
sério exame de consciência sobre como está
a nossa relação com os outros, por vezes,
afectada pelo próprio interesse e pela ideia
de auto-suficiência (olhar por cima do om-
bro do outro, tratando bem os que nos inte-
ressam ou os que são mais simpáticos, etc).

 Neste domingo, além do exemplo de Je-
sus, temos, na 2.ª leitura, o exemplo de Pau-
lo. Que bom seria se pudéssemos dizer sobre
a nossa conduta na comunidade o que ele dis-
se de si: "pela viva afeição que vos dedica-
mos", "tão caros vos tínheis tornado para
nós", desejaríamos partilhar convosco, não
só o Evangelho de Deus, mas ainda a pró-
pria vida", "foi a trabalhar noite e dia, para
não sermos pesados a nenhum de vós, que
vos pregámos o Evangelho de Deus".

Adoração do Santíssimo
No próximo Domingo, o 1.º do mês de

Novembro, teremos a nossa Adoração Men-
sal do Santíssimo Sacramento que, como já é
habitual, começa com a Eucaristia das 12h00
e termina com a das 19h00.

Mês das Almas
Faz parte da nossa tradição crente a con-

vicção da fé de que ninguém vai directo ao
paraíso, se antes não passar por esta purifica-
ção pelo fogo do amor divino, aquilo que os
místicos já intuíam como a purificação passi-
va do espírito, desses restos de apego de si a si
mesmo, para que então finalmente Deus seja
Deus em nós mesmos.

O Purgatório é então o ‘lugar’ de purifi-
cação dos restos de pecado, deste apego últi-
mo às criaturas e que impede o mergulho no
fundo oceânico e abissal do mistério de Deus.
Porque só o amor purifica, então o Purgató-
rio será esse espaço de tempo sem tempo e mes-
mo assim distinto da visão beatífica em que o
fogo do amor divino purifica o nosso ser e,
neste caso, o nosso coração e o nosso olhar
para a visão da Trindade.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial  passa a funcionar

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

Na próxima terça-feira, e porque é Dia
Santo, não haverá atendimento.


