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Domingo, 24 de novembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Manuel Caramalho Gonçalves Zão
19h00 — Maria do Rosário Lima Nunes

Novo, marido e sogra
Segunda, 25 de novembro – 16h30
— Maria do Alívio Loureiro e cunhado
Terça, 26 de novembro – 19h00
— Carolina de Areia Losa
— Maria Teresa Gomes Vieira
— Jorge Mendes Vieira
— Eduardo Viana
Quarta, 27 de novembro – 16h30
—  Maria dos Anjos Rodrigues Coutinho
Quinta, 28 de novembro – 19h00
— José Correia Neiva Pinheiro (1.º Aniv.º)
— Alfredo Barbosa Eiras
— José Fernando Machado
— Manuel Lopes da Silva Miranda
Sexta, 29 de novembro – 16h30
— Ernesto Almeida Correia
Sábado, 30 de novembro – 19h00
— Passos Manuel da Silva Vilas Boas (7.º

Dia)
— Alberto Narciso da Fonseca Ferreira (30.º

Dia)
— Carolina Nunes Novo, marido e irmãos
—  Fundadores, Sócios, amigos e benfeitores

da ADE
Domingo, 1 de dezembro
10h00 — Missa do Senhor
12h00 — Rui Manuel Barros Zão e família
19h00 — Paroquianos

Sábado, 30 de novembro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Ser cristão é construir o Reino
através do serviço

gratuito, fraterno e humilde...

24 de novembro
a 1 de dezembro de 2013
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Domingo, 1 de dezembro

Domingo, 1 de dezembro

Sábado, 30 de novembro

Sábado, 30 de novembro

10h00

12h00

19h00— Alexandre Domingues Figueiredo
— Ricardo Silva

Serviço de Acólitos

— Ana Rita N. L. Velasco de Sousa
— Francisco de Castro e Costa
— Joana Dulce Coutinho

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
          das crianças e catequistas

do 5.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças

do 3.º e  4.º Ano

(In)formação
Semanal 705

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 10.º Ano
— José Gonçalo Almeida
— Ana Rafaela Sá de Barros

— Mariana Viana
— Maria Gabriela Viana
— Rita Chavães

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



34.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – 2 Sam 5, 1-3;
Salmo – Sal 121, 1-2. 3-4a. 4b-5;
2.ª Leit. – Col 1, 12-20;
Evangelho – Lc 23, 35-43.
Colocada no fim do ano litúrgico, aparece

a solenidade de Cristo Rei como síntese dos
mistérios de Cristo comemorados no decurso
do ano, como o vértice em que resplandece
com mais intensa luz a figura do Senhor e Sal-
vador de todas as coisas.

Ao celelbrar a solenidade de Cristo Rei, o
que mais nos incomoda de Deus é que que-
bre os nossos esquemas mentais. Sempre foi
assim e deste modo acontece hoje. Como pode
ser um rei do universo se morre numa cruz,
no meio duma burla e de insultos e no mais
espantoso dos ridículos? A quem pode impres-
sionar um rei como Jesus? Não é improce-
dente ler um evangelho como o deste domin-
go para solenizar a festa de Jesus Cristo, Rei
do universo?

Há uma tremenda ironia no letreiro que
põem no alto da cruz onde morre Jesus: o fa-
moso INRI (Jesus Nazareno, Rei dos Ju-
deus). Uma tremenda ironia porque em re-
petidas ocasiões, com o passar do Antigo Tes-
tamento, para anunciar a futura salvação,
apregoa-se a aparição de um rei justo, que
traria a paz, a prosperidade e a reconciliação
a Israel. Pinta-se, esse tempo messiânico, com
as características de um tempo ideal: um povo
em paz e o Senhor governando-o com justiça.

Olhando o nosso mundo, vemos o sofri-
mento de tantos irmãos que trazem consigo a
cruz de Cristo, como sinal de vitória e de re-

Visita Pastoral a Esposende
Pela Visita Pastoral, o Arcebispo apre-

senta-se como visível princípio e fundamen-
to da unidade na Igreja particular que lhe
está confiada. É uma oportunidade do nos-
so Bispo trazer conforto e estimulo aos
obreiros do Evangelho, de ver com os seus
próprios olhos as dificuldades da evange-
lização e do apostolado, de chegar até aos
corações dos irmãos, de estimular energi-
as talvez enfraquecidas e, finalmente, de
chamar todos os fieis à consciência de si
mesmos e à mais diligente atividade apos-
tólica. A Visita Pastoral destina-se mais a
ajudar do que a julgar.

Assim, nos dias 4, 5, 7 e 8 de dezembro
o Senhor Arcebispo estará entre nós para
nos conhecer melhor e connosco dialogar.
Apontemos, para já, a Celebração da San-
ta Unção às 16h00 do dia 4 e, no mesmo
dia, às 21h30, a Assembleia Paroquial
(com todos os movimentos, confrarias, co-
missões e organismos paroquiais, incluin-
do todos os elementos do Conselho Pasto-
ral Paroquial), no Centro Paroquial.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial só

funciona no seguinte horário:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Encontro do 10.º Ano
Sábado, dia 30, das 09h30 às 11h30,

Encontro Arciprestal/Catequese para os
adolescentes do 10.º Ano da Catequese.

denção do mundo. Mesmo diante das nossas
aflições, dores, angústias e injustiças, não po-
demos ser derrotados, mesmo quando estiver-
mos sozinhos, quando nos sentimos abando-
nados como os discípulos abandonaram Je-
sus. Portanto a amargura não poderá tomar
conta do nosso coração. Não podemos que-
rer entender a Deus no seu mistério, nem du-
vidar do seu amor para com todos, mas aco-
lher tudo por amor a Deus, como festa de um
grande banquete do qual um dia participare-
mos na eternidade.

Bem-aventurados aqueles que sofrem, são
perseguidos e padecem todo o tipo de injusti-
ças, pois como servo bom e fiel, um dia aco-
lhido por Jesus na mesa do Reino, será bendi-
to. E Ele passando servirá aqueles que sou-
beram viver a justiça, a caridade e fazer o
bem na vida dos irmãos.

É a grande promessa de Jesus para nós,
filhos benditos do Pai:. A sua realeza não é
deste mundo, por isso devemos anunciar a
verdade, libertando os homens do pecado,
dando-lhes uma verdadeira conversão do co-
ração.

Jesus é a testemunha fiel da verdade, isto
é, o seu desígnio de salvação do mundo. Veio
revelar com a própria vida o grande sacrifício
da cruz, da sua paixão e morte por amor, nes-
sa mesma cruz pela qual Ele atrairá todos ao
seu coração. Tudo por amor, fonte primeira
de união com Deus, Ele desfaz as injustiças
em liberdade, tornando grande sacerdócio do
povo santo de Deus em que cada um se san-
tifica no mundo.

Ser cristão é construir o Reino de Cristo
no mundo através do serviço gratuito e fra-
terno, humilde, deixando-se fazer a vontade
do Pai. Estamos dispostos a fazer acontecer
o Reino? De que maneira?




