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Domingo, 25 de novembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Família Areia
19h00 — Maria do Rosário Lima Nunes

Novo, marido e sogra
Segunda, 26 de novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 27 de novembro  — 19h00
— Manuel Lopes da Silva Miranda
— Alfredo Barbosa Eiras
— Manuel Pereira da Costa e esposa
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes

Quarta, 28 de novembro  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 29 de novembro — 19h00

— Rui Filipe Braga Pinto Macedo (7.º Dia)
— Carolina Nunes Novo, martido e irmãos
— Ernesto de Almeida Correia e Almerinda

da Silva Passos
— Almas do Purgatório
Sexta, 30 de novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 01 de dezembro  — 19h00
— António Martins Alonso Cerdeiras (7.º Dia)
— João Maria Leitão Oliveira Martins (1.º

Aniv.º)
Domingo, 02 de dezembro

Adoração do Santíssimo
10h00 — Paroquianos/Missa do Senhor
12h00 — M.ª América Vieira Loureiro Ferreira
19h00 — Nelson da Silva Torres

Sábado, 01 de dezembro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Solenidade de Cristo Rei:
Jesus Cristo reina
a partir da cruz...

25 de novembro
a 2 de dezembro de 2012
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Domingo, 02 de dezembro

Domingo, 02 de dezembro

Sábado, 01 de dezembro

Sábado, 01 de dezembro

10h00

12h00

19h00

— Mariana Viana
— Ana Rita Sá da Silva
— António Jardim

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 10.º Ano

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

— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

— Francisco de Castro e Costa
— Ana Rita N. L. Velasco Sousa
— Francisco Guimarães de Melo

10h00

12h00

19h00

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

— Da responsabilidade
    das crianças

do 3.º e 4.º Ano da Catequese

— José Gonçalo Almeida
—

(In)formação
Semanal 652

Grupo
Nossa Senhora

das Dores



34.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Dan 7, 13-14;
Salmo – Sal 92, 1ab. 1c-2. 5;
2.ª Leit. – Ap 1, 5-8;
Evangelho – Jo 18, 33b-37.
O ano litúrgico termina com a solenidade

de Cristo-Rei. Durante um ano, celebrámos
os mistérios de Jesus pelos quais a humanida-
de recebe a vida e a salvação. Esta solenida-
de é como que uma recompilação de tudo,
em clima de festa. A Igreja convida-nos a uma
contemplação global do mistério de Jesus
Cristo, Filho de Deus e nosso Salvador. Hoje,
aparece em grande evidência na celebração
o duplo aspecto que está sempre presente na
figura de Jesus Cristo: a grandeza e a surpre-
sa, incluindo o escândalo.

Este contraste já apareceu no anúncio do
seu nascimento pelos anjos (Natal): “Hoje,
na cidade de David, nasceu-vos um Sal-
vador, que é o Messias Senhor. Isto vos
servirá de sinal: encontrareis um menino
envolto em panos e deitado numa manje-
doura” (Lc 2, 11-12). Depois manifesta-se
na proclamação feita pelo Pai do seu título
por excelência: “Este é o meu Filho muito
amado, no qual pus todo o meu agrado”
(Mt 3,17). Em toda a sua vida este confronto
foi constante: “Se és Filho de Deus…”, nas
tentações do deserto, naqueles que O segui-
am ou não O seguiam, até ao momento da
cruz: “Se é o Rei de Israel, desça da cruz”
(Mt 27,43).

Mas, hoje, o contraste ainda é mais visí-
vel. Jesus nunca manifestou pretensões para
chegar ao poder, para ser aclamado rei. No
fim da sua vida, é Ele próprio que afirma: “É
como dizes: sou Rei”, num momento em que
esta frase parece ridícula e descontextualiza-

Novo Ano Litúrgico
Animação das Celebrações

No próximo fim de semana damos início
ao novo Ano Lítúrgico, entranda no Tempo
do Advento.

A nossa liturgia do Ano Novo Litúrgico
será dinamizada com a responsabiliodade dos
seguintes grupos:
Sábado:
19h00 – 3.º, 4.º, 5.º e 9.º Ano da Catequese
Domingo:
10h00 – 2.º, 7.º e 10.º Ano da Catequese
12h00 – 1.º, 6.º e 8.º Ano da Catequese
19h00 – Grupo de Jovens e CNE

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de

Esposende continua a funcionar no horá-
rio de Inverno, com excepção de terça-fei-
ra, que não haverá atendimento:
Terça ....................................  Encerrado
Quinta ............................  19h30 – 20h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Direitos Paroquiais
Continuam em pagamento os Direitos Pa-

roquiais ou Côngrua, e até ao final do ano.
Para exercerem esse direito podem levar

da Igreja os respectivos envelopes e entregar
na Sacristia ou depositar no Ofertório das Mis-
sas.

da. Ele é o réu humilhado e insultado, tendo
recebido a sentença de uma morte terrível na
cruz. São Paulo chamou a isto o “escândalo
da cruz”.

Este contraste doloroso ajuda-nos a con-
templar o mistério de Jesus Cristo com muito
respeito e numa atitude de que estamos sem-
pre a aprender. As suas categorias (o seu rei-
no) “não são deste mundo” (evangelho). São
de Deus, não são dos homens (cf. Mc 8,33).
Declara que é Rei, mas justifica a sua afir-
mação: “Sou Rei. Para isso nasci e vim ao
mundo, a fim de dar testemunho da verda-
de” (evangelho). Recorda aos discípulos as
suas palavras sobre a atitude a tomar neste
mundo que não é de domínio, como os reis da
terra, mas de serviço: “O Filho do Homem
não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate de todos” (Mc
10,45).

Jesus veio para ser testemunha da Verda-
de. É a Verdade sobre Deus, Pai que ama a
humanidade inteira e que se entrega como
Vida para todos; é a Verdade sobre a nossa
vida humana, a vida no Deus de amor, de po-
breza, de generosidade, de liberdade, de es-
perança. Ele deu testemunho com a sua Vida
e com a sua Palavra, especialmente com a
sua Morte e Ressurreição. Ele viveu como
“a Testemunha Fiel, o Primogénito dos
mortos” (2.ª leitura). Este é o núcleo do mis-
tério cristão que celebrámos em mais um ano
litúrgico que hoje encerramos. Esta é a sua
verdadeira realeza: vive com o Pai, amando e
dando-se até à Morte, encontrando assim a
plenitude da ressurreição. O evangelho de S.
João destaca isto, realçando o título da cruz:
“Jesus Nazareno, Rei dos Judeus” (Jo
19,19). É o “reino de verdade e de vida,
reino de santidade e de graça, reino de
justiça, de amor e de paz” (prefácio). Jesus
Cristo reina a partir da cruz.




