
A nossa fé e a  Eucaristia
são uma garantia e antecipação

da vida definitiva...

Serviço Litúrgico
Domingo, 07 de Novembro — 08h30
— Almas
Segunda, 08 de Novembro — 18h00
— Maria Lemos de Neiva
— Albino de Jesus Pires e esposa
— Maria do Nascimento Barbosa Pires, irmã e José

Carlos Costa
— Virgínia Sampaio Boaventura, marido e genro
— Joaquim Chaves Amorim
— Manuel Dias Palmeira e esposa
— Manuel Vicente e esposa
— Manuel da Costa Neiva
— António Pires da Silva
— Maria Marques da Silva, marido e filhos
— António Gonçalves Neiva, filho e cunhados
— Elbino Barbosa Miranda, filhos e sogros
— Albino Gonçalves Neiva Junior
— Horácio da Silva Couto e filha
— António Barbosa Baltazar, pais, sogros e genro
— Maria das Dores Martins Freixo Cruz e pais
Quinta, 11 de Novembro — 18h00
— Maria Adília de Lemos
— Justina Marques, marido e pais
— David Francisco Ramos, pais, filhos, irmãos e

cunhados
— Amélia Gonçalves Couto, marido e filho
— António Pires da Silva e Maria Lisboa Pires
— Maria da Conceição Alves Ferreira e marido
— Aires Carneiro Gonçalves Branco, pais e

sogros
— Albino Gonçalves da Silva Marucho
— Maria da Saúde Ribeiro da Rocha
— Rui Paulo Vieira, avó e bisavós
— Maria Augusta Miranda Gonçalves de Sá
— José António Gonçalves Enes, pai e sogro
— Delmiro Barbosa e esposa
— Augusto Rafael Couto da Costa, avós e tia
Sábado, 06 de Novembro — 17h30
— Almas
Domingo, 07 de Novembro — 08h30
— Almas
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De 07 a 14 de Novembro de 2010
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Intenções das Missas
Sábado, 13 de Novembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do 1.º e 4.º Ano da Catequese
Domingo, 14 de Novembro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
—  Adolescentes

do 10.º Ano da Catequese

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

—  Adolescentes do 7.º Ano
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— Maria dos Anjos Ribeiro
— Ana Isabel Miranda da Quinta

Programa Pastoral
Continuamos a publicar o resumo do  Pro-

grama Pastoral Arquidiocesano.
3. Viver a Palavra
3.1. Viver da Palavra é viver no amor para além

das paredes do templo. Daí, devemos:
– Procurar que em cada paróquia ou unidade

pastoral exista um grupo de acção sóciocaritativa
e que este conheça a realidade social em que está
inserido, dando, assim, uma resposta adequada;

– Revitalizar os grupos das Conferências Vi-
centinas que, de um modo voluntário, são um ros-
to eloquente da actividade caritativa da Igreja;

– Sensibilizar os grupos de jovens para a ne-
cessidade da “promoção” do outro, envolvendo-
os em actividades caritativas e prolongadas no
ano;

– Diversificar os modos de anúncio, para des-
cobrir uma renovada presença da Igreja no mun-
do, e assim a Palavra ecoe nos espaços vitais das
pessoas.



XXXII Domingo Comum
1.ª Leit. – 2 Mac 7, 1-2. 9-14;
Salmo – Sal 16, 1. 5-6. 8b e 15;
2.ª Leit. – 2 Tes 2, 16 – 3, 5
Evangelho – Lc 20, 27-38.

As celebrações, ocorridas nos dias 1 e 2
de Novembro, convidaram-nos a pensar em
todos aqueles que seguiram Jesus e que
gozam, agora, da glória celeste, ou que
esperam ser purificados. Também as leituras
deste domingo, e dos próximos, nos falam
desta temática. Estamos a terminar o Ano
Litúrgico. Nestes últimos domingos, os textos
irão abordar o fim dos tempos. Neste domingo,
reflectimos sobre a ressurreição, dada por
Jesus, o Senhor da Vida, a todos os que Nele
acreditam.

Na leitura do livro dos Macabeus, encon-
tramos o exemplo de uma mulher admirável
que, com a sua profunda fé, anima os seus
filhos a serem fieis a Deus, vencendo todas
as tentações e sofrimentos que lhes causam
para os desviar do verdadeiro caminho. Co-
mer ou não determinados alimentos não tem
uma grande importância: mais importante é a
fidelidade que os judeus têm a Deus entre os
pagãos que os perseguem e os torturam. S.
Paulo anima, também, os cristãos de
Tessalónica, na Grécia, para que sejam per-
severantes no caminho da fé, pois serão um
motivo de edificação para todas as comuni-
dades. Apesar de saber que eles irão sofrer
perseguições, Paulo diz-lhes: “O Senhor é
fiel: Ele vos dará firmeza e vos guardará
do Maligno”, “para que a Palavra de
Deus se propague rapidamente e seja

Semana dos Seminários
Decorre de 7 a 14 de Novembro, a Semana

dos Seminários, que tem por objectivo principal
chamar a atenção para um elemento vital da
Igreja, o ministério presbiteral, e ao mesmo
tempo para o Seminário, instituição que em
cada diocese existe para preparar os seus
futuros sacerdotes.

É uma iniciativa que procura aproximar o
seminário diocesano de toda a diocese, de
maneira a que se conheça melhor e se valorize
a sua importância; sensibilizar a sociedade em
geral sobre a necessidade da vocação sacerdotal
e do serviço que prestam os sacerdotes, motivar
todos os cristãos para que descubram jovens
que possam ser chamados ao sacerdócio e os
convidem a fazer experiência de contacto com
o seminário; estimular em toda a comunidade
cristã a oração pelas vocações sacerdotais e,
finalmente, apoiar economicamente o Seminário,
para que possua os meios suficientes para
oferecer uma boa preparação e para que
ninguém fique excluído da sua frequência por
razões económicas.

No próximo fim-de-semana as nossas
ofertas serão para o Seminário.

Formação para adultos
Terminam no próximo sábado as inscrições

para a Formação Cristã de Adultos em
Esposende, tendo em vista a preparaçãopara
a celebração do sacramento da Confirmação.

Embora ainda não esteja marcada a data
da Visita Pastoral, a preparação começa ago-
ra. Não haverá outra. Por isso, aproveitem a
oportunidade.  Os interessados devem inscre-
ver-se, quanto antes, na Sacristia ou via
internet através da ligação ao lado.

glorificada, como acontece no meio de
vós”. No evangelho, Jesus, perante a ques-
tão dos sete irmãos que se casaram com a
mesma mulher, indica-nos qual é a sua visão
sobre a vida futura: Deus preparou-nos, de-
pois da ressurreição, uma nova vida.

Um cristão distingue-se pela fé, em clima
de esperança, que ilumina a nossa ideia sobre
a vida presente e a vida futura. Acreditamos
que o que Deus nos prepara é a vida e não a
morte. Na leitura do Antigo Testamento, aque-
les irmãos professavam a sua fé: “o Rei do
Universo ressuscitar-nos-á para a vida
eterna, se morrermos fiéis às suas leis”.
Esta frase é confirmada com as palavras de
Jesus: “Não é um Deus de mortos, mas de
vivos, porque para Ele todos estão vivos”.
A vida terrena é uma passagem (peregrina-
ção) para a vida definitiva, apesar de não se
conseguir explicar, racionalmente, a transfor-
mação da nossa existência presente numa vida
definitiva.

Pensar “na outra vida” não é de pesso-
as que querem fugir aos compromissos deste
mundo. É de pessoas sensatas que dão im-
portância àquilo que deve ser valorizado e que
relativizam tudo o resto. Somos um povo que
avança, como se canta algumas vezes. Uma
comunidade que tem como meta o Reino dos
Céus, apesar de não termos experiência de
como é e de não termos resposta para muitas
perguntas. Confiamos plenamente em Jesus,
o Mestre, que nos vai orientando nesta cami-
nhada. Vamos no bom caminho. A nossa fé e
a nossa participação activa na Eucaristia são,
segundo Jesus Cristo, a garantia e a anteci-
pação da vida definitiva: “Quem come a mi-
nha carne e bebe o meu sangue tem a vida
eterna; e Eu o ressuscitarei no último dia”.
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