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Domingo, 17 de novembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — António Gonçalves Novo

19h00 — Francisco Ribeiro Couto (30.º Dia)
— M.ª Lurdes Novo Loureiro Machado

Segunda, 18 de novembro – 16h30
—  Almas
Terça, 19 de novembro – 19h00
— José Inácio Miranda Ferreira e família
— José Fernando Machado
— Maria José da Silva
— Almas
Quarta, 20 de novembro – 16h30
—  Almas
Quinta, 21 de novembro – 19h00
— António Martins Alonso Cerdeiras (1.º

Aniv.)
— Maria da Silva Duarte
— Perpétua de Jesus Gigante
— Maria do Carmo Viana Cruz e José Joa-

quim Nibra Martins
— António de Sousa e Silva
Sexta, 22 de novembro – 16h30
— Agostinho Reis
Sábado, 23 de novembro – 19h00
— Rui Filipe Pinto Macedo (1.º Aniv.º)
— Manuel Moreira de Sá
Domingo, 24 de novembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Manuel Caramalho Gonçalves Zão
19h00 — Maria do Rosário Lima Nunes

Novo, marido e sogra

Sábado, 23 de novembro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Esta nossa vida passageira
deve ser vivida na perspectiva

da vida na eternidade...

17 a 24 de novembro de 2013
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Domingo, 24 de novembro

Domingo, 24 de novembro

Sábado, 23 de novembro

Sábado, 23 de novembro

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Susana Maria Alves Dias

Serviço de Acólitos

— Isabel Monteiro
— Ricardo Cruz
— Georgete Cruz

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
          das crianças e catequistas

do 6.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças

do 2.º e  5.º Ano

(In)formação
Semanal 704

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 7.º Ano
— Pedro Almeida
— Inês de Melo Losa Ferreira

— Maria Emília Vilarinho
— Leandra Rodrigues
— Inês Zão

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

             e

Grupo
Nossa Senhora

da Graça



33.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Mal 3, 19-20a;
Salmo – Sal 97, 5-6. 7-8. 9
2.ª Leit. – 2 Tes 3, 7-12
Evangelho – Lc 21, 5-19.

Estamos no penúltimo domingo do ano
litúrgico. No próximo Domingo celebraremos
Cristo-Rei e, daqui a precisos quinze dias es-
taremos a entrar no tempo do Advento, que
nos prepara para o Natal do Senhor. O final
de um período faz-nos sempre recordar que o
tempo corre e a vida passa veloz. Isto deve
fazer-nos pensar no fim de todas as coisas e
da nossa vida. Fim não somente como final,
mas fim também como finalidade... É diante
desta realidade que a Palavra de Deus nos
quer colocar nestes últimos dias do ano
litúrgico de 2013.

A liturgia deste Domingo  diz-nos que a meta
final para onde Deus nos conduz é o novo céu
e a nova terra da felicidade plena, da vida
definitiva. Este quadro (que deve ser o hori-
zonte que os nossos olhos contemplam em cada
dia da nossa caminhada neste mundo) faz nas-
cer em nós a esperança; e da esperança brota
a coragem para enfrentar a adversidade e para
lutar pelo advento do Reino.

Na primeira leitura, um “mensageiro de
Deus” anuncia a uma comunidade desanima-
da, céptica e apática que Jahwéh não abando-
nou o seu Povo. O Deus libertador vai intervir
no mundo, vai derrotar o que oprime e rouba a
vida e vai fazer com que nasça esse “sol da
justiça” que traz a salvação.

A segunda leitura reforça a ideia de que,
enquanto esperamos a vida definitiva, não te-

Encerramento do Ano da Fé
No âmbito das atividades de Encerramen-

to do Ano da Fé que irão decorrer entre 22
e 24 de novembro de 2013, a Catequese da
nossa Paróquia decidiu realizar uma Cami-
nhada pelas ruas da cidade, que termina
com uma celebração na Matriz.

Esta Caminhada destina-se a todas as cri-
anças e adolescentes de todos os anos da
catequese.

O dia e a hora da sua realização é no sá-
bado 23 de novembro de 2013 às 15h00.

Neste dia, as crianças e adolescentes
com catequese ao sábado não terão a sua
«catequese normal». Esta será substitu-
ída pela Caminhada.

Encontro do 10.º Ano
No próximo dia 30 deste mês haverá, no

Centro Paroquial de Esposende, das 09h30
às 11h30, um Encontro Arciprestal/Cate-
quese para todos os adolescentes do 10.º Ano
da Catequese. Tal como na Catequese se-
manal, nenhum adolescente está dispen-
sado de participar sem justa causa.

Encontro do Crisma
Tendo em vista a preparação da Visita

Pastoral, teremos no próximo sábado, dia
23, às 21h30, no Centro Paroquial de
Esposende, um encontro de preparação
para todos quantos se inscreveram para a
celebração do Crisma.

Todos devem trazer já a sua Cédula da
Vida Cristã.

mos o direito de nos instalarmos na preguiça e
no comodismo, alheando-nos das grandes ques-
tões do mundo e evitando dar o nosso contributo
na construção do Reino.

O Evangelho oferece-nos uma reflexão
sobre o percurso que a Igreja é chamada a
percorrer, até à segunda vinda de Jesus. A mis-
são dos discípulos em caminhada na história, é
comprometer-se na transformação do mundo,
de forma a que a velha realidade desapareça e
nasça o Reino. Esse «caminho» será percor-
rido no meio de dificuldades e perseguições;
mas os discípulos terão sempre a ajuda e a for-
ça de Deus.

Jesus recorda-nos que a nossa existência
é breve. Àqueles que se encantavam com o
aspecto majestoso do Templo, o Senhor re-
cordou que tudo passa. Isto é válido ainda
hoje: para a nossa casa bonita, para o nosso
carro, para o nosso dinheiro, para a nossa pro-
fissão, para as pessoas que mais amamos, os
projetos que temos, a nossa própria vida: «Vós
admirais estas coisas? Dias virão em que
não ficará pedra sobre pedra. Tudo será
destruído!»

Aqui, o Senhor não deseja ser um desman-
cha-prazeres, não nos quer arrancar o gosto
de viver; deseja apenas recordar que a nossa
vida deve ser vivida na perspectiva da eterni-
dade, daquilo que é definitivo. Haverá um
momento final, haverá um juízo do Senhor
sobre a história humana e sobre a história de
cada um de nós, quando, então, ficará claro o
que serviu e o que não serviu, o que teve va-
lor aos olhos de Deus e o que não passou de
ilusão e falsidade. Nunca esqueçamos isto: a
nossa vida caminha para esse momento final,
o mais importante de todo o nosso caminho
existencial.




