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O Cordeiro que foi imolado é digno  
de receber o poder e a riqueza, 

a sabedoria, a honra e o louvor. 
Glória ao Senhor pelos séculos dos séculos.  

Ano - XV 

Ano Litúrgico C 

20 de Novembro de 2022 

Nº 836 

Atendimento do Pároco: Residência Paroquial - 4740-165 Belinho 

Ter.: 15:30 às 16:45 hs / Sáb:10:00 às 12:00 hs 

Telefone: 253 871 128  -  Telemóvel: 966 310 616 

MARIA E OS JOVENS 

Há uma afinidade fundamental entre Maria e os jovens. Isto torna 
natural que seja uma referência mariana a inspirar a Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ) – Lisboa 2023: «Maria levantou-se e 
partiu apressadamente» (Lc 1, 39). Essa afinidade compõe-se de 
vários elementos e, por isso, de várias possibilidades de sentido. 
Um primeiro elemento, e seguramente o mais óbvio, é desde logo 
este: ao tempo da Visitação (contexto de onde é extraída a cita-
ção do Evangelho de S. Lucas), Maria teria mais ou menos a 
mesma idade dos muitos milhares de jovens que Portugal se 
prepara para acolher no próximo Verão. Sob este ponto de vista, 
ela bem poderia integrar esta multidão que peregrinará, com o 
Papa, até Lisboa. Tenho consciência de que há nesta associação 
um evidente anacronismo. Por isso, ela não pode ser absolutiza-
da. É que o que hoje entendemos como juventude é coisa relati-
vamente recente e não gozaria, naquele tempo, do reconheci-
mento social que, entretanto, se nos tornou natural. Ainda assim, 
registe-se, pelo menos, a afinidade etária. 
O tema da JMJ – Lisboa 2023 sugere, pelo menos, mais dois 
elementos desta afinidade. Desde logo, a pressa parece também 
aproximar Maria e os jovens. Estaremos mais acostumados a ter 
de Maria uma imagem de placidez, porventura mais concorde a 
certos paradigmas de ideal feminino. Ora, no quadro da Visita-
ção, Maria não é uma presença expectante. Pelo contrário, é 
alguém que acelera a história e abrevia os tempos. Há nela uma 
urgência de viver que a aproxima, de forma notável, da inquietu-
de própria dos jovens. É característica neles uma pressa existen-
cial. Pelo menos é assim que, simbolicamente, enquadramos a 
juventude no concerto das várias idades. Há nesta fase uma tal 
ânsia de viver que todo o tempo lhe parece escasso. Não admira 
por isso que tudo tenda a ser feito, também entre os jovens, 
«apressadamente». É curioso que esta associação proposta pela 
JMJ convide a olhar favoravelmente o que tantas vezes é objecto 
de crítica: a pressa. Percebemos, no quotidiano, que há uma 
pressa que nos consome. Mas percebemos também, sob a égide 
de Maria e com a vitalidade dos jovens, que há também uma 
pressa que nos salva. Desafio em aberto, claro está, é distinguir 
uma da outra. 
Há ainda algo de juvenil no gesto de Maria. Aquele seu levantar-
se transmite uma generosidade activa. Uma vez mais, ele situa-

nos longe de uma visão romantizada de Nossa Senhora, e perto 
da fisionomia de mulher forte que se confirma no Magnificat. Ela 
é, então, alguém com causas, projectos, ideais e a disponibilida-
de para se comprometer com eles. Eis, pois, um terceiro elemen-
to da referida afinidade. Ou não são os jovens um pouco assim, 
generosos no dar-se àquilo que os encanta? Aderentes apaixo-
nados a grandes ideais, eles que não entraram ainda em fases 
mais cépticas da vida? Cheios de planos para o que está porvir, 
próprios daqueles para quem vida é ainda muito mais futuro do 
que passado? 

Há, na circularidade desta afinidade, uma lição que deveremos 
querer aproveitar. Digo todos nós, não importa de que idade. É 
como se Nossa Senhora, qual mestra, nos ensinasse a olhar os 
jovens como a olhamos a ela. E, ao mesmo tempo, como se os 
jovens, quais mestres, nos desafiassem a redescobrir Maria a 
partir do que eles próprios são e fazem. Talvez seja esta uma 
outra importante tarefa da preparação da JMJ. (in “Voz da Verda-
de”, Pe. Alexandre Palma) 

LEMA E INSÍGNIAS EPISCOPAIS DE D. DELFIM GOMES 

“In dando quod accipis” é o 
lema escolhido por D. Delfim 
Jorge Esteves Gomes, bispo 
titular de Dume e auxiliar de 
Braga. A ordenação episcopal 
acontecerá no primeiro domingo 
de dezembro, dia 4, na Catedral 
de Bragança. A apresentação 
do bispo em Braga está prevista 
para o dia 5, às 17h30, na Sé 
Primaz. No seu brasão episco-
pal, D. Delfim, evoca o Nordeste 
Transmontano, região do país 
que o viu nascer e crescer ao 
serviço da Igreja e dos mais 
frágeis. O lema escolhido (“In 
dando quod accipis”) pode ler- -
se no brasão e significa “É dan-

do que se recebe” tal como transmitia São Francisco de Assis na 
“Oração da Paz”. Sobre fundo cor de azeite, o óleo da unção, linhas 
curvas jorrando de nascente, o Nordeste Transmontano, sugerem 
água correndo e lembram a paisagem montanhosa; evocam o azeite 
que as terras destes lugares produzem em quantidade e qualidade. 
Perene evocação da paz, o ramo de oliveira, folhas e fruto, ratifica a 
regra do caminho para alcançar esse dom que o lema episcopal, 
colhido em São Francisco de Assis, enuncia: “In dando quod accipis” 
significa (É dando que se recebe). Como insígnias episcopais, tal 
como é próprio dos bispos, D. Delfim Gomes irá usar um anel, uma 
cruz peitoral e um báculo pastoral. Símbolo da fidelidade e sinal da 
união esponsal com Cristo, o anel é usado pelo Papa, pelos bispos e 
por vários membros da hierarquia da Igreja. O novo bispo irá usar, 
diariamente, um anel de prata, na textura telúrica e rural da terra 
transmontana. Nele se inscreve, como gravada no chão, a cruz, o 
grande sinal da encarnação, acontecimento na história que gera e 
finaliza a missão do bispo, pastor em nome de Deus deste mistério 
imenso que redime a terreal condição humana. A sua cruz peitoral, 
em pau santo, tem gravadas as linhas da paisagem transmontana, 
linhas de água batismal, fios do azeite da unção episcopal. Aplicado 
sobre o elemento da natureza de que a cruz é fabricada, um ramo de 
oliveira, em prata preciosa, diz o dom da cruz, a paz entre os homens 
de boa-vontade. O báculo ou cajado do pastor, símbolo do múnus 
pastoral, usado pelo bispo nas celebrações litúrgicas a que preside, 
igualmente em pau santo, atravessa uma aliança de prata que gera 
uma azeitona em que se inscreve. Também em prata, um ramo de 
oliveira, árvore nordestina, a árvore do jardim da agonia. Aí, a linha 
vertical do bastão inclina-se em prata e faz-se báculo episcopal, atra-
vessado por uma cruz, cor de ouro, manifestando a consciência de 
que o ministério do bispo se realiza em entrega crucificada e no 
anúncio do mistério, precioso como o ouro, da vitória da vida sobre a 
morte, a cruz de Cristo. Além do báculo, o novo bispo irá receber, na 
Ordenação, a mitra. Trata-se de uma insígnia própria que foi introdu-
zida na Igreja no séc. XVIII e que é usada nas celebrações, nomea-
damente nas eucarísticas: quando se senta, faz a homilia, as sauda-
ções, as alocuções ou os avisos, quando abençoa e executa gestos 
sacramentais. Também a usa quando vai nas procissões. Cabe ao 
diácono pôr-lha e tirar-lha, tal como referido no Cerimonial dos Bis-
pos. (Diocese Bragança-Miranda) 



N 
aquele tempo, os chefes dos 
judeus zombavam de Jesus, di-
zendo: «Salvou os outros: salve-
Se a Si mesmo, se é o Messias de 

Deus, o Eleito». Também os soldados troça-
vam d’Ele; aproximando-se para Lhe oferece-
rem vinagre, diziam: «Se és o Rei dos judeus, 
salva-Te a Ti mesmo». Por cima d’Ele havia um letreiro: «Este é 
o Rei dos judeus». Entretanto, um dos malfeitores que tinham 
sido crucificados insultava-O, dizendo: «Não és Tu o Messias? 
Salva-Te a Ti mesmo e a nós também». Mas o outro, tomando a 
palavra, repreendeu-o: «Não temes a Deus, tu que sofres o mes-
mo suplício? Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o 
castigo das nossas más acções. Mas Ele nada praticou de conde-
nável». E acrescentou: «Jesus, lembra-Te de Mim, quando vieres 
com a tua realeza». Jesus respondeu-lhe: «Em verdade te digo: 
Hoje estarás comigo no Paraíso».  
 
 
                     Datas e iniciativas do Conselho Pastoral Paroquial 

20|XXXIV Domingo Comum: Eucaristias às 8h00 e 11h15. 
26|Missa Vespertina do I Domingo do Advento 

27|I Domingo do Advento (Ano A): Eucaristias às 8h00 (Oração 
no Cemitério) e 10h00. 

 

 

CENTRO DE PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO (CPM) 
Embora não sendo obrigatória a participação dos noivos nesta prepa-
ração imediata para o sacramento do Matrimónio, aconselhámos viva-
mente que o façam, como forma de reflectir sobre o noivado e dialo-
gar sobre a maturidade ou não dos seus sonhos e projectos… 

No próximo ano (2023), os encontros do CPM irão decorrer no 
Arciprestado de Esposende, aos sábados, entre os dias 28 de 
janeiro e 25 de fevereiro, no Centro Paroquial de Fonte Boa. 
 

- Celebração de missas: 12, Olívia de Jesus Sampaio Pereira, msc., 
marido Joaquim|7, pelo marido, filho e familiares, msc., Rosa Martins 
Matos|3, pelo marido e filhos, msc., Marques. 
- Sagrada Família: 14,00€ (Outeiro – Arezes). 
- Oferta em honra da Senhora da Guia: 10,00€ de pessoa anónima. 
- Oferta em honra da Senhora de Fátima: 100,00€, com celebração 
de 1 missa em honra de Nossa Senhora de Fátima e Intenções parti-
culares de Maria de Lurdes Sampaio Pereira. 
 

Campanha para a Conservação e Restauro dos altares: Total 
45.086,70€. Muito Obrigado! 

Lc 21, 35-43 

Palavra do Senhor 
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO,  

REI DO UNIVERSO  

Acólitos 
Edite, Iara, Afonso, Dinis, Rafael, Rodrigo, 

 Tomás ,Tiago, Letícia e Dinis.  

Leitores 

Sáb 
Juventude Unida de Belinho 

Dom  
Paulo e Guida 

José e Olívia 

Grupo 

Limpeza 

Carolina Costa, Mª Sameiro Martins Rodrigues, Mª 
Fernanda Cruz Rolo e Mª Irene Gonçalves do Cruzeiro.  

Meditando a Palavra - “ESTARÁS COMIGO NO PARAÍSO”  
Jesus Cristo, Rei do Universo. Uma realeza, porém, distinta dos anseios 
mundanos. O seu único poder é o amor. Veio para testemunhar o amor incon-
dicional, por mim e por ti, por muitos e por todos: “Estarás comigo no Paraí-
so”.  
“Estarás comigo no Paraíso” - O evangelho segundo Lucas, no relato pro-
clamado neste dia, apresenta-nos o expoente do reinado de Jesus Cristo: 
sem trono imperial, a partir da cruz dos condenados. Ao contrário daqueles 
que o condenam, da parte de Jesus Cristo, a cruz, na qual está suspenso, 
mostra a vitória sobre a violência e a opressão, a vitória do amor. Estamos 
convidados a contemplar um crucificado. Para uns, é motivo de desprezo ou, 
para outros, uma prova do abandono divino. Para quase todos os que apare-
cem na cena, serve de mote para a derradeira tentação, repetida de modo 
semelhante por três vezes, a última pela boca de um dos crucificados: “Salva-

Te a Ti mesmo”. Há, porém, uma atitude diferente, em modo de pedido: 
“Jesus, lembra-Te de Mim, quando vieres com a tua realeza”. Atendamos à 
reação do crucificado. Perante os primeiros, permanece em silêncio, talvez 
um silêncio semelhante ao que sentimos quando tentamos Deus com o pedi-
do de salvação sem cruz. Em contrapartida, ao que lhe pede compaixão, 
responde-lhe com aquilo que os outros queriam ver acontecer, mas sem a 
morte na cruz: “Hoje estarás comigo no Paraíso”. A compaixão foi a marca de 
Jesus de Nazaré, da conceção até à cruz. A compaixão é a marca de Jesus 
Cristo, o Messias de Deus, o Eleito.  
Amados de Deus Amados por Deus, “experimentar na própria vida a pre-
sença de Cristo ressuscitado, encontrá-lo «vivo», é a maior alegria espiritual, 
uma explosão de luz que não pode deixar ninguém «parado»”, escreve o 
Papa Francisco, a propósito deste Dia Mundial da Juventude. “Gente feliz 
com fé” são aqueles e aquelas que se sentem filhas e filhos amados de Deus. 
Gente que, habitada por Deus e tocada pelo seu olhar misericordioso, se 
torna, como Maria, “modelo de como acolher este imenso dom na nossa vida 
e comunicá-lo aos outros, fazendo-nos por nossa vez portadores de Cristo, 
portadores do seu amor compassivo, do seu serviço generoso”. Gente que 
tem pressa de levar aos outros tão grande amor que preenche a vida de 
sentido e de profunda alegria. 
 

Jornadas Mundiais Juventude (JMJ) - Famílias de Acolhimento 

As Jornadas Mundiais da Juventude que podem trazer a Portugal no próximo 
ano cerca de 2 ou 3 milhões de Jovens de todo o mundo já estão a mobilizar 
todos os grupos de Jovens. Este assunto, a todos diz respeito, mas com 
maior incidência, mobiliza os grupos de Jovens de Portugal, os anfitriões da 
Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e, mais concretamente os delegados da 
pastoral juvenil, felizmente existentes em todas as dioceses do país. Um dos 
pratos fortes das Jornadas são as "Famílias de Acolhimento" de 26 a 31 de 
Julho, para esses milhões de Jovens. A diocese de Braga atribuiu um certo 
número de "famílias de acolhimento" aos arciprestados, cabendo ao de Espo-
sende 1000 jovens (mil jovens). Tem que ser pelo menos 2 (e nunca 1 só) em 
cada casa. O COA (Comité Organizador Arciprestal) de Esposende espera 
satisfazer esse número.  
- Nos telemóveis vai haver aplicações em línguas estrangeiras para esse 
efeito.  
Já estão disponíveis as fichas de inscrição para as Famílias de Acolhi-
mento: contactar o Grupo de Jovens, até ao final do mês de novembro! 
Apressa-te! 
 

 

Segunda  18:30 horas 

Fernando Abreu Meira da Silva (Aniv.)|Pedro Barata (Aniv.) 
Manuel Martins da Cruz (Aniv.)|Olívia Alves Caseiro Moreira 

Basília Rodrigues de Almeida (Aniv.) e José Gonçalves 

Almas do Purgatório|Olívia de Jesus Sampaio Pereira 

Manuel Fernando Gonçalves Miranda e pais|Aurora Torres 

Familiares de Maria Augusta Pereira Lima 

António Matos, Maria de Lurdes Cruzeiro 

Alfredo Cruzeiro Matos, Michele Sá e Maria Lurdes Martins Matos 

Alberto Peixoto Domingues/Intenções particulares de E. L. 
Almas do Purgatório e familiares de Cidália Coutinho 

Terça  18:30 horas 

Maria Ermelinda Gonçalves Ferreira (Aniv.) e marido 

Intenções e familiares de Manuel C. S. Pereira e Luciano Martins Pe-
reira (Aniv.)/Almas do Purgatório/Joaquim Roque Torres 

Almas do purgatório e familiares de Cidália Coutinho 

Honra de Santa Cecília, Todos os músicos falecidos e maestros Antó-
nio C. Ferreira, António Gonçalves Marques, Luciano Gonçalves Mar-
ques e Quintino Marques/Olívia Alves Caseiro Moreira 

Almas do Purgatório e familiares de Cidália Coutinho 

Pais e irmão, sogros e cunhadas de Emília Coutinho 

Maria do Céu Fernandes Barbosa e Manuel da Cruz Ferreira 

Quarta  18:30 horas 

Maria Pereira da Silva (Aniv.)|Almas do Purgatório 

Delfina Martins de Carvalho (Aniv.)|Olívia Alves Caseiro Moreira 

Mateus Faria Neiva, Jacindra Gonçalves, Manuel Alípio Fernandes 
Gomes e Manuel Amaro G.ves Gomes/António Alves Martins 

Cândido da Cruz Sampaio e Carolina Alves da Cruz 

Manuel Alves Neiva, esposa Lucinda e filha Lurdes 

Almas do Purgatório e familiares de Cidália Coutinho 

Quinta      18:30 horas 

Aníbal Bento da Costa (Aniv.)|Almas do Purgatório 

Maria dos Anjos Gonçalves da Costa Azevedo (Aniv.) 
Fernando Figueiredo Abreu Vaz|Samuel Marques Martins 

Emília Pires Alves Rolo e David Pires Alves Rolo 

Olívia Alves Caseiro Moreira|Cândido Ribeiro Coutinho 

Almas do Purgatório e familiares de Cidália Coutinho 

Delfim Matias de Sá, pais, avós e irmã Cecília 

Sexta   18:30 horas 

Manuel Alípio Fernandes Gomes (Aniv.) 
Manuel Augusto Pereira Almeida|Almas do Purgatório 

José Laranjeira Viana|Isaura Almeida Gonçalves, marido e filho 

Manuel Enes da Cruz, pais e sogros/Olívia Alves Caseiro Moreira 

Manuel Alves Neiva e esposa Lucinda e filha Lurdes 

Almas do Purgatório e familiares de Cidália Coutinho 

Aurora Alves Miranda e Serafim Sampaio 

Sábado  18:30 horas 

Alcinda Pires Almeida|Pedro Miguel Cepa Rolo|Almas do Purgatório 

Napoleão Meira Laranjeira e esposa/Olívia Alves Caseiro Moreira 

Quintino da Silva Marques, filhos, Glória, Cândido e Manuel e sogros 
Torcato e Maria|Pe. Manuel Alves Coutinho 

Casimiro Rodrigues da Silva|António Neiva Marques 

Almas do Purgatório e familiares de Cidália Coutinho 

Domingo  8 horas—Intenções dos Fiéis 

Domingo  10 horas 

José Lopes e Manuel Martins Balinha e Porfírio Lopes (Aniv.) 
Caroliona Augusta Cepa Laranjeira|Almas do Purgatório 

Carlos Alberto Carvalho Azevedo|Olívia Faria Merrelho 

Manuel Augusto Abreu Sá|Olívia Alves Caseiro Moreira 

Manuel Afonso Pires Novo e esposa|Rosa Fernandes Torres 

Almas do Purgatório e familiares de Cidália Coutinho 

Pe. José Miguel Torres Pereira e madrinha Mª Olívia Pereira Meira 
Torres 

Intenções —   21 a 27 Novembro 


