
Domingo, 06 de Novembro
08h30 — Missa da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Beleza Patrão
19h00 — Maria da Conceição Pinto Oliveira

(7.º Dia) e Sérgio José Martins Rodrigues
Segunda, 07 de Novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 08 de Novembro — 19h00
— José Moreira Varandas, pais e sogros
— Jaime Nunes

Quarta, 09 de Novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 10 de Novembro — 19h00
— Odete Maria Aguiar Barral
— Maria Manuel Ferreira da Silva e filho
— Pedro António Silva de Sousa e mãe
— António Jorge Martins, pai e sobrinho

Sexta, 11 de Novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 12 de Novembro — 19h00
— Manuel Capitão Cepa
Domingo, 13 de Novembro
08h30 — Missa da Misericórdia

10h00 — Paroquianos

12h00 — Maria da Silva Duarte e família
19h00 — Familiares de elemtos do Coral de

Esposende: Alfredo Carneiro Neiva, Ma-
ria José Viana da Silva Pinto, Guilhermi-
no do Nascimento, Rosa Pires Laranjeira,
Júlio Artur Garcia Nunes, Manuel Cer-
queira Nunes da Silva, Maria do Céu
Martins Torres de Araújo, Faustino Pinho
dos Santos e Lucília Ferreira Agante

Sábado,  12 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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O cristão deve integrar-se
na sociedade e na Igreja

vivendo com responsabilidade...

(In)formação
Semanal 597
06 a 13 de novembro de 2011
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Domingo, 13 de Novembro

Domingo, 13 de Novembro

Sábado, 12 de Novembro

Sábado, 12 de Novembro

10h00

12h00

19h00

— Joana Jardim
— Catarina Jardim
— Maria Emília Vilarinho

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 10.º Ano

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 9.º Ano da Catequese

—
—
—
—

Serviço de Acólitos

— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
das crianças e Catequistas
do 5.º  Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças e catequistas
do 2.º  e 6.º Ano da Catequese

Grupo
Nossa Senhora

da Graça



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
XXXII Domingo Comum

1.ª Leit. – Sab 6, 12-16;
Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8;
2.ª Leit – 1 Tes 4, 13-18;
Evangelho – Mt 25, 1-13.

Estamos as três semanas do termo do Ano
Litúrgico. E isto nota-se, também, nas leitu-
ras bíblicas que nos falam do fim dos tempos
e da vigilância.

Hoje, somos convidados a ser sábios. A
1.ª leitura canta-nos as vantagens para quem
segue a verdadeira sabedoria que é descrita
como uma bela mulher que vai ao nosso en-
contro e que quer ser desejada. Aquele que a
acolhe, é um felizardo. Segundo este texto, é
fácil possuir a sabedoria. Parece que não é
necessária a ciência e a cultura: muitas pes-
soas pouco cultas tiveram o dom da sabedo-
ria, porque na vida viram claramente o que
valia a pena e o que era mais importante; en-
quanto muitos inteligentes perderam o seu
tempo e a sua vida. Jesus, na parábola apre-
sentada neste domingo, põe-nos perante um
dilema. As virgens que não estavam prepara-
das para a chegada do noivo e, por isso, não
entraram para a festa, são insensatas e as ou-
tras são sábias e prudentes. Às virgens, por-
que eram jovens, era-lhes exigido que fossem
inteligentes. A conclusão que podemos tirar
só pode ser esta: "vigiai, porque não sabeis o
dia nem a hora".

"Vigiai". A comunidade eclesial deve en-
tender-se essencialmente escatológica,
projectada para o futuro: um povo em mar-
cha, peregrino, que caminha para a vinda do
Seu Senhor e Esposo. A atitude fundamental
do cristão é ser uma pessoa que espera, que
está vigilante, olhando o futuro. Um cristão
vigilante é aquele que vive com uma atenção

constante, em alerta. Os judeus não se aper-
ceberam da vinda do Messias. Também nós
corremos o risco de adormecermos e não dar-
mos conta das "passagens" de Deus pela nos-
sa vida. Poderemos passar dias e anos distra-
ídos com aquilo que não tem qualquer valor.
Assim, quando chegar Aquele que tem valor
e importância, apanhar-nos-á desprevenidos.
Jesus avisou-nos que virá quando menos es-
perarmos: como um ladrão pela noite, como
o senhor que regressa de uma viagem ou o
esposo de uma festa. Tudo isto não se refere
somente à manifestação de Cristo no fim do
mundo, mas também ao momento da nossa
morte, ou seja, aos dois momentos culminan-
tes da história comunitária e pessoal. Mas, há
outras "vindas" para as quais devemos estar
preparados e com os olhos bem despertos.
Toda a vida está cheia de momentos de gra-
ça: a Palavra de Deus, os sacramentos, o bom
exemplo de tantas pessoas, a Eucaristia Do-
minical… São momentos preciosos que aju-
dam a crescer a nossa vida de fé. Quando che-
garem estes momentos importantes, teremos
azeite na nossa lâmpada, o azeite da fé, das
boas obras, do amor?

Vigiar não é viver a vida com medo e com
angústia. Um cristão deve integrar-se na so-
ciedade e na Igreja, vivendo e agindo com res-
ponsabilidade, cultivando os verdadeiros va-
lores, sem se deixar arrastar pelas trevas e pe-
las "drogas" deste mundo. Vivemos numa es-
perança jubilosa de tal maneira que no termo
da nossa peregrinação terrena possamos di-
zer como S. Paulo: "Deus levará com Jesus
os que em Jesus tiverem morrido", "estare-
mos com o Senhor".

Todas as vezes que celebramos a Eucaris-
tia, dizemos "Vinde, Senhor Jesus" e fazemos
memória da Páscoa de Jesus "enquanto espe-
ramos a Sua vinda gloriosa".

Matrículas na Catequese
Tendo em vista a possível formação de um

grupo de Catequese no 1.º Ano para as cri-
anças que não se inscreveram na devida altu-
ra, estão abertas as inscrições até ao dia 20
deste mês.

Mês das Almas
Só os mártires por causa da fé ou os san-

tos que viveram a heroicidade das virtudes,
que fizeram da vida um autêntico purgató-
rio, um tempo de purificação existencial pela
intensidade do amor de Deus acolhido, é que
a Igreja declara que na morte as suas almas
acedem logo à visão beatífica, à contempla-
ção de Deus face a face, na qual consiste a
bem-aventurança eterna.

Quanto ao resto, quanto a nós que espe-
ramos encontrar um lugarzinho de esperan-
ça no purgatório de modo que possamos es-
tar nem que seja ao entrar da porta do Pa-
raíso (Deus nos livre da perdição eterna!...),
temos todos de passar por essa purificação
passiva do espírito, que poderá ser mais in-
tensa e temporalmente atenuada se for apoi-
ada e suportada pela oração da Igreja.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial  passa a funcionar

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

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.


