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Domingo, 21 de Novembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Helena Domingues Reis Neiva (1.º

Aniv.º)
— M.ª da Silva Duarte e Família Areia

19h00 —  José Inácio Miranda Ferreira, pai
e sogros

Segunda, 22 de Novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 23 de Novembro— 19h00
— Maria Luísa Nunes

Quarta, 24 de Novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 25 de Novembro — 19h00
— Maria de Lurdes Novo Vareiro Machado

(7.º Dia)
— Maria Manuela Areia de Carvalho
— Maria Ilídia Barbosa Loureiro
— Ângela Gonçalves Novo

Sexta, 26 de Novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 27 de Novembro — 19h00
— Alfredo Barbosa Eiras

Domingo, 28 de Novembro
10h00 — Paroquianos
12h00— Carolina Nunes Novo, marido e

irmãos
19h00 —  Maria do Rosário Lima Nunes

Novo e família

Sábado, 27 de Novembro
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas
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A festa de Cristo Rei convida-nos
a repensar a nossa existência

e os nossos valores...

(In)formação
Semanal 547
21 a 28 de Novembro de 2010Domingo, 28 de Novembro

Domingo, 28 de Novembro

Sábado, 27 de Novembro
— Da responsabilidade

do 2.º e 5.º Ano da Catequese

Sábado, 27 de Novembro

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— Maria Emília Vilarinho
— Teresa Castro
— Maria Esteves

— Da responsabilidade
do 8.º Ano da Catequese

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

— Maria da Conceição Esteves
— Pedro Esteves
— Pedro Rosa
—

— Da responsabilidade
       das crianças e Catequistas

do 6.º Ano

Serviço de Acólitos

— Ana Pereira
— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa
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Grupo
Santa Maria
dos Anjos



Outros assuntos
O Banco Alimentar

e o «Pão de Fraternidade»

O Banco Alimentar Contra a Fome realiza,
nos próximos dias 27 e 28 de Novembro, mais
uma Campanha de Recolha de Alimentos em
supermercados.

Numa altura em que a ajuda de cada um de
nós se torna mais imprescindível, não esqueça-
mos de fazer a nossa partilha cristã. Também
aqui podemos dar o nosso contributo com o
«Pão da Fraternidade», que urge reavivar na
nossa comunidade.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende

continua a funcionar no horário de Inverno:
Terça ................................  19h30 – 20h00
Quinta ..............................  19h30 – 20h00
Sábado .............................  15h00 – 16h00

Direitos Paroquiais
Continuam em pagamento os Direitos Pa-

roquiais ou Côngrua, e até ao final do ano
civil.  Para o efeito podem levar da Igreja os
respectivos envelopes e entregar  ao Sacris-
tão ou depositar no Ofertório das Missas.

Não esqueçamos este direito/dever.

XXXIV Domingo 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.

Na caminhada realizada neste ano litúrgi-
co, orientado pelo evangelista S. Lucas, fo-
ram-nos apresentados alguns aspectos impor-
tantes da vida de Jesus: começando pela en-
carnação do Filho de Deus, preparada pelo
Advento, vivemos a Quaresma preparando-
nos para celebrar o mistério da Redenção na
Paixão e Morte do Senhor e a alegria da Res-
surreição no Domingo de Páscoa e durante
todo o Tempo Pascal. Ao longo das 34 sema-
nas do Tempo Comum procuramos fazer com
Jesus o caminho para Jerusalém.  O centro
de toda a História da Salvação foi Jesus Cris-
to; por isso, hoje, O aclamamos como Cris-
to-Rei.

Se no domingo passado Jesus anunciava
a destruição do Templo de Jerusalém que era
o único lugar de encontro do Povo de Israel
com Deus, hoje sentimos que em Jesus po-
demos construir o novo lugar de encontro e
de relação com Deus Pai e com os outros nos-
sos irmãos. Jesus é o Novo Templo, Jesus é o
centro. Jesus é o Cristo-Rei.

No tempo de Jesus, a imagem do rei tinha
muito significado. Este, teve sempre uma co-
notação de governo e de domínio, mas hoje
pode ficar um pouco diluída pois podem con-
fundir mais do que esclarecer. Por isso, não é
necessário acentuar demasiadamente o que
Jesus diz no evangelho de S. João: «O meu
reino não é deste mundo». Seguindo as reco-
mendações de Jesus, não façamos demasia-
das comparações abusando desta metáfora e
procuremos mostrar com clareza a "novida-

de" que é a maneira de reinar de Jesus, ou
seja, a partir da cruz, entre dois ladrões. Po-
demos, também, fazer uma descrição do Rei-
no de Deus com as palavras do prefácio des-
ta solenidade: «um reino eterno e universal:
reino de verdade e de vida, reino de santida-
de e de graça, reino de justiça, de amor e de
paz». O Reino de Deus não é idêntico às di-
versas formas de governar que encontramos
neste mundo. De facto, o que Jesus não quer
é o domínio da humanidade e das nações, mas
governar no interior do nosso coração e ser o
centro de todas as comunidades. Hoje, como
no passado, entre os ladrões que pendiam ao
seu lado, Jesus oferece-nos o seu Reino-Pa-
raíso.

 A primeira leitura do Livro de Samuel
narra-nos como o rei David tinha reunido to-
das as tribos de Israel num só reino, dando
origem a um tempo de grande esplendor. Esta
é a visão terrestre e temporal que Jesus mo-
difica totalmente com a oferta de um Reino
de Deus que é a união de todo o mundo num
universo de salvação. Assim, a casa do Se-
nhor, será o novo Reino de Deus que Jesus
inaugurou e universalizou, do qual todos so-
mos membros, sem qualquer distinção de
raça, povos e nações.

O hino de S. Paulo na carta aos Colossen-
ses (2.ª leitura) é também um reconhecimen-
to deste «Reino da luz» que dissipa todas as
trevas do pecado. Para S. Paulo, Jesus, o «Fi-
lho muito amado», é muito mais que um rei
de uma nação, é a "imagem" visível de um
Deus que, até então, tinha permanecido "in-
visível".

A festa de Cristo Rei convida-nos, tam-
bém, a repensar a nossa existência e os nos-
sos valores.  Diante deste "rei" que se dá sem
guardar nada para si, ouçamos o convite a
fazermos da nossa vida um dom a Deus, à
Igreja e aos irmãos.




