
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)

Segunda, 21 de Novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 22 de Novembro — 19h00
— Perpétua de Jesus Gigante (1.º Aniv.º)
— António de Sousa e Silva e António

Gonçalves Losa e família
— Maria da Silva Duarte
— José Inácio Miranda Ferreira, pai e sogros

Quarta, 23 de Novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Quinta, 24 de Novembro — 19h00
— Manuel Caramalho Gonçalves Zão (1.º

Aniv.º)
— Maria Manuela Areia de Carvalho

Sexta, 25 de Novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 26 de Novembro — 19h00
— Manuel Cerqueira Nunes da Silva (1.º

Aniv.º)
— Rosália Alves Vilas Boas, marido e filhos

Domingo, 27 de Novembro

08h30 — Missa da Misericórdia

10h00 — Paroquianos

12h00 — Manuel Lopes da Silva Miranda

19h00 — Maria do Rosário Nunes Novo e
marido

Sábado,  26 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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No fim dos nossos dias
seremos examinados sobre o amor
que praticámos ao nosso próximo...

(In)formação
Semanal 599
20 a 27 de novembro de 2011
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Domingo, 27 de Novembro

Domingo, 27 de Novembro

Sábado, 26 de Novembro

Sábado, 26 de Novembro

10h00

12h00

19h00

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

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

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

— Da responsabilidade
das crianças do 3.º Ano

Serviço de Acólitos

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 7.º Ano da Catequese

10h00

12h00

19h00

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

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

Grupo
Nossa Senhora

de Fátima

— Da responsabilidade
das crianças do 4.º Ano



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
XXXIV Domingo Comum

1.ª Leit. – Ez 34, 11-12. 15-17;
Salmo – Sal 22, 1-2a. 2b-3. 5-6;
2.ª Leit. – 1 Cor 15, 20-26. 28;
Evangelho – Mt 25, 31-46.
Neste domingo, encerramos o ano litúrgi-

co com a Solenidade de Nosso Senhor Jesus
Cristo, Rei do Universo. Percorremos mais
um ano de reflexão dos mistérios da vida de
Cristo, guiados pelo evangelista Mateus que
hoje nos apresenta Cristo, como Senhor do
tempo e da história, ponto de chegada para
toda a humanidade e toda a criação. O seu
reinado teve início com o seu nascimento; teve
como ponto máximo (cume) a Páscoa, quan-
do depois de ressuscitado foi exaltado à di-
reita do Pai donde reina glorioso; na plenitu-
de dos tempos, entregará o "reino a Deus seu
Pai, depois de ter aniquilado a soberania, a
autoridade, o poder e a morte" (cf. segunda
leitura).

Esta solenidade foi instituída pelo Papa Pio
XI em 1925 perante a descristianização que
imperava na Europa depois da primeira guer-
ra mundial. A Doutrina Social e a Moral da
Igreja eram ignoradas e paz entre os povos
estava ameaçada pela ânsia de poder dos ho-
mens. O Papa pretendia com esta solenidade
que os cristãos reconhecessem a soberania
universal de Cristo; o reino de Cristo é um
reino de paz e de respeito pela vida humana
em todas as suas dimensões.

As circunstâncias atuais não são muito di-
ferentes das do tempo em foi instituída esta
solenidade. A nossa sociedade também está
muito alheia à doutrina social e à doutrina
moral da Igreja e o laicismo crescente des-
preza os valores cristãos. Porém, sabemos que

somente Cristo oferece uma vida digna e a
felicidade a todos os homens e mulheres.

A primeira leitura e o salmo responsorial
comparam o nosso rei a um bom pastor. O
rei, como o pastor, está ao serviço do seu povo,
do seu rebanho: preocupa-se com todos, como
o pastor com as suas ovelhas ("eu próprio irei
em busca das minhas ovelhas"), defende-nos
e salva-nos do perigo ("guardarei as minhas
ovelhas, para as tirar de todos os sítios em
que se desgarraram"), alimenta-nos ("eu
apascentarei as minhas ovelhas"), e trata
quem está doente ("tratarei a que estiver fe-
rida").

O reino que Cristo nos oferece não se rege
pelas categorias humanas. Os reis e os reinos
que conhecemos somente procuram o poder,
a riqueza, a ambição, o domínio, a força…
Mas o reino de Cristo é muito diferente: é um
reino que semeia paz e unidade entre todos
(oração sobre as oblatas), é um "reino de ver-
dade e de vida, de santidade de graça, de jus-
tiça, de amor e de paz" (prefácio).

Mas o mais importante do reino de Deus é
o amor, ou seja, o exercício da caridade. É
isto que nos afirma Jesus na parábola do evan-
gelho. No fim dos nossos dias seremos exa-
minados sobre o amor que praticámos ao nos-
so próximo. Tomaremos parte do reino defi-
nitivo se tivermos dado de comer ao faminto,
de beber ao sedento, de dormir ao peregrino,
de vestir o nu, de visitar os doentes e os pre-
sos…

Qualquer aluno sonha em descobrir as per-
guntas do seu exame final. Nós temos essa
sorte: Cristo já as revelou. Mas, conhecer já
as perguntas não basta. É necessário preparar
as respostas às mesmas, através do exercício
da caridade, ou seja, é preciso obedecer com
santa alegria aos mandamentos de Cristo, Rei
do Universo, para merecermos viver para sem-
pre com Ele no reino celeste.

Concerto de Advento
No próximo sábado, dia 26, às 21h30, no

Centro Paroquial de Esposende, a cantora
brasileira Malba dá um espectáculo no Cen-
tro Paroquial de Esposende, dando início
ao novo Ano Litúrgico com o Tempo de Ad-
vento.

A entrada é livre. Vem festejar e traz con-
tigo um amigo. Vais gostar.

Catequese do 1.º ano
e Festa do Acolhimento

Depois de termos aberto de novo as ma-
trículas para a Catequese do 1.º ano, poucos
dos muitos pais que tinham «ficado para trás»
quiseram aproveitar mais uma oportunidade.

Por isso, os que agora se inscreveram têm
já Catequese no próximo sábado, às 11h00,
e no mesmo dia a reedição da Festa do Aco-
lhimento, às 19h00, também para os que fal-
taram à mesma festa que se realizou no dia
15 de Outubro.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial  continua a funci-

onar  no horário normal de Inverno, que é o
seguinte:
Terça .................................  19h30 – 20h00
Quinta ...............................  19h30 – 20h00
Sábado ..............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.


