
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

Segunda, 14 de Novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 15 de Novembro — 19h00
— Manuel de Jesus Martins Laranjeira e

Maria das Dores Martins Palmeira
— Maria Luísa Nunes
Quarta, 16 de Novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Quinta, 17 de Novembro — 19h00
— Senhor dos Aflitos
— Ernestino Moreira Ferreira e Idalina de

Sousa Viana
— Júlio Artur Garcia Nunes e família
Sexta, 18 de Novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 19 de Novembro — 19h00
— Manuel Moreira de Sá
Domingo, 20 de Novembro
08h30 — Missa da Misericórdia

10h00 — Paroquianos

12h00 — Maria Teresa Gomes Vieira e marido
19h00 — Maria de Lurdes Novo Vareiro

Machado (1.º Aniv.º)

Sábado,  19 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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Todos recebemos talentos
ao longo da nossa vida:

importa pô-los a render...

(In)formação
Semanal 598
13 a 20 de novembro de 2011
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Domingo, 20 de Novembro

Domingo, 20 de Novembro

Sábado, 19 de Novembro

Sábado, 19 de Novembro

10h00

12h00

19h00

— Teresa Castro
— Rita Chavães
— Mariana Viana

— Da responsabilidade

—  Da responsabilidade

—
—
—
—

Serviço de Acólitos

— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz

10h00

12h00

19h00

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

— Da responsabilidade
das crianças e catequistas
do 3.º  e 5.º Ano da Catequese



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
XXXIII Domingo Comum

1.ª Leit. – Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31;
Salmo – Sal 127, 1-2. 3. 4-5;
2.ª Leit. – 1 Tes 5, 1-6
Evangelho – Mt 25, 14-30.
Estamos quase a chegar ao fim de mais

um Ano Litúrgico. E isso nota-se na "tonali-
dade" escatológica das leituras. Os últimos
domingos do Tempo Comum têm esta pers-
pectiva escatológica (o fim dos tempos) que
se prolonga até à solenidade de Cristo-Rei
(encerramento do Ano Litúrgico).

O texto evangélico deste domingo é a pa-
rábola dos talentos que devem ser postos a
render. Recorda-nos a vinda de Jesus Cristo
como Juiz universal, ou seja, o momento em
que cada um prestará contas da sua própria
vida. Se tivéssemos que resumir numa frase a
sua mensagem, diríamos: "aproveitar o tem-
po". Na parábola, um patrão louva e recom-
pensa os seus funcionários a quem deu cinco
e dois talentos, porque com criatividade fize-
rem render o que tinham recebido. Todavia,
repreende e castiga aquele que, tendo recebi-
do somente um talento, não o pôs a render,
nem fez qualquer esforço para que tal acon-
tecesse.

Todos recebemos talentos na nossa vida:
uns de ordem natural (a vida, a saúde…), ou-
tros de ordem espiritual, outros de ordem in-
telectual, outros de ordem material. Em pri-
meiro lugar, é importante que cada um des-
cubra os seus próprios dons, para, ao longo
da vida, os pôr a render. No evangelho não se
tem em consideração o número de "talentos".
Não está nas nossas mãos receber mais ou
menos; o que é importante é pôr a render os
talentos que nos foram concedidos.

A primeira leitura ajuda-nos a aprofundar
o evangelho. O Livro dos Provérbios elogia a
mulher virtuosa. Parece um texto muito
"machista", mas não podemos esquecer o con-
texto social da época em que foi escrito. Nes-
sa altura, a mulher não trabalhava fora de casa
e ocupava-se somente das tarefas domésticas.
Mas a finalidade do texto continua actual: elo-
giar a mulher virtuosa, ou seja, a pessoa que,
como nos diz o evangelho, põe a render os
seus talentos.

A Oração Eucarística IV faz referência ao
cuidado que devemos ter com tudo o que Deus
nos concedeu, ou seja, os bens deste mundo e
as nossas próprias qualidades: "Formastes o
homem à vossa imagem e lhe confiaste o uni-
verso, para que, servindo-Vos unicamente a
Vós, seu Criador, exercesse domínio sobre to-
das as criaturas". A proclamação da Oração
Eucarística IV neste domingo completa a
Liturgia da Palavra.

Tal como a primeira leitura e o evange-
lho, a segunda leitura fala-nos do fim dos tem-
pos, especialmente da vinda do Senhor. Eram
muitos os que perguntavam sobre quando se-
ria o regresso de Jesus. São Paulo responde
que o mais importante não é saber o dia ou a
hora, mas que somos filhos da luz e, por isso,
não vivemos nas trevas. Por outras palavras,
repete a mensagem da parábola dos talentos:
"não durmamos como os outros, mas perma-
neçamos vigilantes e sóbrios".

Um elemento essencial na escatologia é a
imagem do banquete. O prémio que se rece-
be por ter feito render os talentos é um lugar
no banquete do Senhor. Todos desejamos par-
ticipar nesse banquete final. Mas, não pode-
mos esquecer que, enquanto não chegar esse
momento, somos convidados à eucaristia, an-
tecipação sacramental do banquete
escatológico.

Semana dos Seminários
Vivemos ao longo desta semana a chama-

da Semana dos Seminários, que procura apro-
ximar o seminário diocesano de toda a diocese,
pretende também apoiar economicamente o
Seminário, para que possua os meios suficien-
tes para oferecer uma boa preparação e para que
ninguém fique excluído da sua frequência por
razões económicas. Daí que termina com o
nosso ofertório em favor dos Seminários da
nossa Arquidiocese.

Recorde-se que, para além do ofertório
deste fim de semana, a nossa Comunidade,
juntamente com a de Vila Chã, está a apoiar a
formação de um Seminarista (nosso afilha-
do), contribuindo mensalmente com a quan-
tia de 200,00 •  para esse efeito.

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, continuam abertas as inscrições até ao dia
20 deste mês, próximo Domingo.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial  continua a funci-

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

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.


