
http://
paroquiadesposende.files.wordpress.com/

2013/02/programa22.pdf

I D
om

in
go

 d
o A

dv
en

to
 (A

no
 B

)

Domingo, 23 de novembro
10h00 — Intenções da Misericórdia
12h00 — Manuel Caramalho Gonçalves Zão
19h00 — Sérgio José Martins Rodrigues
Segunda, 24 de novembro – 16h30
— Maria José Ferreira Oliveira e sogros
Terça, 25 de novembro – 19h00

Na Igreja Paroquial de Belinho
— Celebração pelos sacerdotes falecidos e

seus familiares, presidida pelo Sr. Arce-
bispo. Um convite à nossa participação,
pois também celebramos essencialmente
pelo Monsenhor, pelo P. Coutinho, pela
Mãe do P. Vítor Sérgio (de Gemeses) e pelo
irmão do P. Catarino.

Quarta, 26 de novembro – 16h30
Na Igreja da Misericórdia

— Maria José Ferreira Oliveira e sogros
Quinta, 27 de novembro – 19h00
— Maria dos Anjos Rodrigues Coutinho
— Maria da Conceição Meira Vila Chã
— Alfredo Barbosa Eiras
— Maria Lídia Barbosa Loureiro
— Helena Domingues Reis Neiva e marido
— José Igreja e Maria de Jesus Fernandes
— Manuel Lopes da Silva Miranda
Sexta, 28 de novembro – 16h30
— Carolina Nunes Novo, marido e irmãos
Sábado, 29 novembro – 19h00
— Maria Teresa Gomes Vieira e marido
Domingo, 30 de novembro
10h00 — Intenções da Misericórdia
12h00 — Rui Manuel de Barros Zão e família
19h00 — Maria do Rosário Lima Nunes Novo

e família

Sábado, 29 de novembro

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

Cristo Rei e Pastor
fez-se Cordeiro manso e humilde

imolado por nós...

23 a 30 de novembro de 2014
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Domingo, 30 de novembro

Domingo, 30 de novembro

Sábado, 29 de novembro – 19h00

Sábado, 29 de novembro – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
(aceitam-se mais inscrições)

Serviço de Acólitos

— Maria Helena Agante
— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     das crianças e Catequistas

do 5.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças e Catequistas
     do 3.º e 4.º Ano da Catequese

(In)formação
Semanal 758

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 10.º Ano
— Inês de Melo Losa Ferreira
— Ana Cristina Almeida

— António Jardim
— Catarina Jardim
— Joana Jardim

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

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

Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



34.º Domingo do Tempo Comum
Solenidade de Cristo Rei

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

Com a solenidade de Cristo Rei encerra-
mos o ano litúrgico, celebrando Cristo como
o Rei bondoso e singelo que, como pastor, guia
a sua Igreja peregrina para o Reino e lhe dá a
comunhão com este Reino para que possa
transformar o mundo no qual peregrina.

As leituras deste domingo falam-nos do
Reino de Deus, do qual Jesus é rei. Apresen-
tam o Reino como uma realidade que Jesus
semeou, que os discípulos são chamados a
edificar na história e que terá o seu tempo
definitivo no mundo que há-de vir.

A primeira leitura utiliza a imagem do
Bom Pastor para apresentar Deus e para
definir a sua relação com os homens. A ima-
gem sublinha, por um lado, a autoridade de
Deus e o seu papel na condução do seu Povo
pelos caminhos da história e,  por outro lado,
sublinha a preocupação, o carinho, o cuidado,
o amor de Deus pelo seu Povo.

Na segunda leitura, Paulo lembra aos
cristãos que o fim da caminhada do cristão é
a participação no Reino de Deus, para o qual
Cristo nos conduz. Nesse Reino definitivo,
Deus manifestar-se-á em tudo e atuará como
Senhor de todas as coisas

O Evangelho apresenta o rei Jesus a in-
terpelar os seus discípulos acerca do amor
que partilharam com os irmãos, sobretudo com
os pobres e desprotegidos. A questão é esta:
o egoísmo, o fechamento em si próprio, a in-

diferença para com o irmão que sofre, não
têm lugar no Reino de Deus. Quem insistir
em conduzir a sua vida por esses critérios fi-
cará à margem do Reino.

Os que viveram os valores do Reino, os
parceiros de Cristo, serão chamados de ben-
ditos e herdarão o Reino, porque são justos.

Eles não serão chamados benditos ape-
nas porque praticaram obras de caridade, mas
porque viram e acolheram os pequenos como
sendo o próprio Jesus.

O Reino de Deus está no meio de nós e a
nossa missão é fazer com que ele seja uma
realidade bem viva e bem presente no nosso
mundo. Depende de nós fazer com que o
Reino deixe de ser uma miragem, para pas-
sar a ser uma realidade que cresce e trans-
forma o mundo e a vida dos homens.

Atualmente, a nossa civilização ocidental
perdeu quase que de modo total a consciên-
cia da realeza de Cristo. Dizem hoje, cheios
de orgulho, os sábios da sabedoria do mundo:
«O homem é rei!» Gritam: «Não queremos
que esse Jesus reine sobre nós! Não quere-
mos que nos diga o que fazer, como viver;
não aceitamos limites do certo e do errado,
do bem e do mal, do moral e do imoral... a
não ser os nossos próprios limites. E, para
nós, não há limites!» Este é hoje o pecado
original, a arrogância fundamental da huma-
nidade atual. Nunca fomos tão prepotentes
quanto agora; nunca fomos tão iludidos e en-
ganados como atualmente!

E, no entanto, Cristo é Rei, o único Rei
verdadeiro, cujo Reino jamais passará. Mas
esse Rei escandaliza-nos também a nós, cris-
tãos. É que Ele não é um rei mundano, estri-
bado na vã demonstração de poder, de glória,
de imposição. Não! Ele é o Rei e Pastor que
se fez Rei e Cordeiro manso e humilde imo-
lado por nós.

Mudança para a EDP Comercial
Na sequência da mudança obrigatória dos

contratos de eletricidade e Gas natural para o
mercado livre a Junta de Freguesia informa a
população em geral, que colaboradores da
EDP comercial encontram se a fazer um por-
ta a porta para promoverem esta alteração.

    Esta mudança não acarreta qualquer
custo para o consumidor e tem que ser feita
ate ao final do ano. Para facilitar estas tare-
fas os comerciais da EDP estarão na Junta
de Freguesia  de Esposende, nos próximos
dias 24 e 25, segunda e terça  feira, das 9h30
às 12h00 e das 15h00 às 18h00, a ajudar a
mudar os contratos.

Direitos Paroquiais
Continuam em pagamento os Direitos Pa-

roquiais, de acordo com as orientações da
Igreja que indicam que cada  família deve con-
tribuir com o correspondente a um dia de sa-
lário da família (basta dividir o que cada fa-
mília recebe em casa por 30 dias).

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial con-

tinua a funcionar no seu horário normal,
que é o seguinte:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.




