
Domingo, 27 de Novembro

08h30 — Missa da Misericórdia

10h00 — Paroquianos

12h00 — Manuel Lopes da Silva Miranda

19h00 — Maria do Rosário Nunes Novo e
marido

Segunda, 28 de Novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 29 de Novembro — 19h00
— Almas
— Carolina Nunes Novo, marido e família
— Alfredo Barbosa Eiras
— Maria Lídia Barbosa Loureiro e Clemen-

tina Barbosa
— Maria Teresa Barros Lima Costa

Quarta, 30 de Novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 01 de Dezembro — 19h00
— Associados do Sag. Coração de Jesus
— Ernesto Almeida Correia (1.º Aniv.º)
— Maria América Vieira Loureiro Ferreira
— Manuel Fernandes Gomes

Sexta, 02 de Dezembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 03 de Dezembro — 19h00
— Maria Teresa Barros Lima Costa

Domingo, 04 de Dezembro

08h30 — Missa da Misericórdia

10h00 — Paroquianos

12h00 — Maria da Silva Duarte e família

19h00 — Manuel Fernandes Neto de Faria

Sábado,  04 de Dezembro

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

Porventura sabeis
“a que horas virá
o dono da casa”?

(In)formação
Semanal 600

27 de novembro

a 3 de dezembro de 2011
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Domingo, 04 de Dezembro

Domingo, 04 de Dezembro

Sábado, 03 de Dezembro

Sábado, 03 de Dezembro

10h00

12h00

19h00

—  Leandra Rodrigues
— Maria Emília Vilarinho
— Teresa Castro

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 8.º Ano

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

—
—

Serviço de Acólitos

— Maria Helena Agante
— Ana Pereira
— Maria Isabel V. Rodrigues

10h00

12h00

19h00

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

— Da responsabilidade
das crianças
do 2.º e 5.º Ano da Catequese

Grupo
Nossa Senhora

das Dores

—
—



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
I Domingo do Advento

1.ª Leit. – Ez 34, 11-12. 15-17;
Salmo 22, 1-2a. 2b-3. 5-6;
2.ª Leit. – Cor 15, 20-26. 28;
Evangelho – Mc 3, 33-37.
"Homens da Galileia, porque estais assim

a olhar para o Céu? Esse Jesus que vos foi
arrebatado para o Céu virá da mesma ma-
neira, como agora o vistes partir para o Céu"
(Act 1, 11). Depois de Jesus ter subido aos
Céus, a Igreja aguarda, "em jubilosa esperan-
ça", a sua vinda gloriosa. Esta atitude de vi-
gilância deve estar sempre presente na vida
do cristão, mas a liturgia reserva um período
do ano litúrgico, o Advento, para que os fiéis
se preparem para a vinda do Senhor. Durante
4 semanas, até à noite de 24 de Dezembro, a
liturgia ajudar-nos-á a preparar o coração para
acolher Cristo que virá no fim dos tempos e
fará chegar à plenitude o Seu Reino, como
nos prometeu. Todavia, a partir do dia 17 de
Dezembro, meditaremos na celebração do
nascimento de Jesus, a vinda de Cristo que
aconteceu há mais de dois mil anos.

O tempo do Advento é também o início de
um novo ano litúrgico. Em cada domingo, será
proclamada mais uma vez a Boa Nova de Je-
sus, a partir do evangelho de S. Marcos (ci-
clo B).

Como qualquer tempo litúrgico, o Adven-
to tem sinais próprios que nos auxiliam a cap-
tar mais facilmente as características deste
tempo: simplicidade nos ornamentos florais,
moderação no uso de instrumentos musicais,
a cor roxa, cânticos próprios do tempo e a
Glória não ser cantada nem recitada. É peda-
gógico aparecer a Coroa do Advento que nos
indica a progressão da nossa preparação.

O Advento começa com um grito de Isaí-

as que clama pela vinda do Senhor: "Oh, se
rasgásseis os céus e descêsseis" (1.ª Leitu-
ra). A situação religiosa do povo de Israel
depois do exílio, vivida pelo profeta Isaías, é
muito idêntica à que vive a sociedade atual:
abandono de Deus, uma vida orientada para
os bens materiais (materialismo), um "rela-
xamento" espiritual. Como é atual o grito do
Profeta! É urgente que Deus visite a sua vi-
nha, a cepa que a sua mão direita plantou (Sal-
mo Responsorial).

O cristão não se deve acomodar a este
mundo, porque esta não é a sua pátria. O cris-
tão é cidadão de outro reino. O cristão é aquele
que durante a sua vida na terra ama os bens
do Céu e vive para os valores eternos (Ora-
ção Depois da Comunhão). Enquanto vive
neste mundo, proclama com as suas boas
obras que o reino de Cristo está já no meio de
nós. Cada gesto de amor, de perdão e de mi-
sericórdia, cada ato de denúncia da injustiça,
cada momento de fidelidade e de confiança
no Pai são expressões do Reino de Deus. As-
sim, os fiéis vão ao encontro de Cristo pela
prática das boas obras, manifestando ao Se-
nhor que o seu Reino está vivo entre os ho-
mens e que o pode levar à sua plenitude (Ora-
ção Coleta). Quanto mais crescem os valores
do reino de Cristo, mais perto está a hora da
sua vinda gloriosa.

No evangelho deste domingo, Jesus con-
vida-nos à vigilância, a estar atentos, a estar
preparados, "porque na hora em que menos
pensais, virá o Filho do Homem". O Advento
é o tempo propício para rever a nossa atitude
de vigilância, para que quando o Senhor vier
"não nos encontre a dormir".

Porventura sabeis “a que horas virá o
dono da casa”? – é a grande questão que
nos é proposta para esta 1.ª semana do Ad-
vento.

Festas da Catequese
Tendo em conta que na data inicialmente

prevista não foi possível para algumas
crianaçs fazerem a Festa do Acolhimento,
realizamo-la  de novo este fim-de-semana,
com o início do Advento.
Entretanto, as próximas festas serão:
Festa da Vida ............................  7 de Abril

(começa com o Domingo de Ramos e
desenvolve-se ao longo da Semana Santa)

Pai Nosso .................................  3 de Junho
Eucaristia ................................  7 de Junho
Festa da Palavra ..................  10 de Junho

(a entrega da Bíblia será no Natal)
Festa da Fé ............................ 17 de Junho
Profissão de Fé .....................  24 de Junho

Confissões no Advento
Ao longo do Tempo de Advento a Igreja

Matriz de Esposende oferece um serviço
organizado de Confissões para melhor nos
prepararmos para o Natal.

Assim, e para já, todas as segundas, quar-
tas e sextas temos confissões entre as 09h00
e as 09h30.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende con-

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


