
 

«ESTARÁS COMIGO NO PARAÍSO» 

XXXIV DOMINGO DO TEMPO COMUM 
SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO  

ANO C 

ANO:  XLVI                       N.º 2400               Semana: 20-11-2022 a 27-11-2022         

I Leitura: 2 Sam 5,1-3 
Salmo: Salmo 121 (122) 
II Leitura: Col 1,12-20 
Evangelho: Lc 23,35-43 

AGENDA 
 

 

20.11.2022 

SOLENIDADE DE CRISTO REI 
Convida-se um representante de cada 

movimento apostólico/Confrarias a 
marcar presença nesta eucaristia. 

 

REUNIÃO DO  
CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL 

   

Reunião de preparação batismal 
 

22.11.2022 
Hora apostólica dos  

Cursos de Cristandade 
 

25.11.2022 
Reunião de Jovens 

 

26.11.2022 
Receção dos símbolos das 

 JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE 
 

27.11.2022 

I DOMINGO DO ADVENTO 

SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, 
REI DO UNIVERSO 

 

Rei do amor e da verdade 
 

Jesus Cristo é Rei e Senhor do Universo. É 
a afirmação central da Solenidade deste 
último domingo do ano litúrgico. O 
Evangelho apresenta-nos, num quadro 
dramático, Jesus a assumir a sua 
condição de rei diante de Pôncio Pilatos. 
Ele é rei e recebeu de Deus “o poder, a 
honra e a realeza” sobre todos os povos 
da terra. 
Somos hoje convidados, antes de mais, a 
descobrir e interiorizar esta realidade: 
Jesus, o nosso rei, é princípio e fim da 
história humana, está presente em cada 
passo da caminhada dos homens e 
conduz a humanidade ao encontro da 
verdadeira vida. (…) 

Manuel Barbosa, scj 
In https://agencia.ecclesia.pt/portal/ano-b-solenidade-de-cristo-rei-senhor-do-universo/ 

A Palavra de Deus, neste último domingo do ano litúrgico, convida-nos a tomar 
consciência da realeza de Jesus. Deixa claro, no entanto, que essa realeza não pode 
ser entendida à maneira dos reis deste mundo: é uma realeza que se exerce no amor, 
no serviço, no perdão, no dom da vida. 
 

A primeira leitura apresenta-nos o momento em que David se tornou rei de todo o 
Israel. Com ele, iniciou-se um tempo de felicidade, de abundância, de paz, que ficou 
na memória de todo o Povo de Deus. Nos séculos seguintes, o Povo sonhava com o 
regresso a essa era de felicidade e com a restauração do reino de David; e os profetas 
prometeram a chegada de um descendente de David que iria realizar esse sonho. 
 

A segunda leitura apresenta um hino que celebra a realeza e a soberania de Cristo 
sobre toda a criação; além disso, põe em relevo o seu papel fundamental como fonte 
de vida para o homem. 
 

O Evangelho apresenta-nos a realização dessa promessa: Jesus é o Messias/Rei 
enviado por Deus, que veio tornar realidade o velho sonho do Povo de Deus e 
apresentar aos homens o "Reino"; no entanto, o "Reino" que Jesus propôs não é um 
Reino construído sobre a força, a violência, a imposição, mas sobre o amor, o perdão, 
o dom da vida. 

Adaptado de https://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=4003 

https://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=4003


 

VIDA PAROQUIAL  
 

XXXIV DOMINGO DO TEMPO COMUM 

20 de novembro 

SOLENIDADE DE CRISTO REI 

08h30 
 
 
10h00 
 
 
 
 
 
NOTA 
 
 
17h30 
18h00 
19h00 
19h00 

Em Góios, Missa da Capelania; 
Angelina Rodrigues Menina e marido, m.c. filho                
Joaquim. 
Missa da Conferência Vicentina; 
Maria de Lurdes Abreu ferreira Couto (7.º dia), m.c. 
família. 
Maria Celeste Laranjeira Vassalo, m.c. filhos; 
Valentina Martins do Pilar, m.c. família; 
Manuel Fernandes Amaro, m.c. família. 
Convida-se um representante de cada movimento                    
apostólico/Confrarias a marcar presença nesta                   
eucaristia. 
Terço e mês das Almas. 
Missa pelos paroquianos. 
Reunião de preparação batismal. 
Reunião do Conselho Pastoral Paroquial. 

Segunda - feira 

21 de novembro 

Apresentação de Nossa Senhora 

16h00 
 
 
17h00 
17h30 

Na capela de S. Sebastião, Cepães, missa pelos                     
benfeitores da capela e dos falecidos do lugar no                 
último ano.  
Terço e Mês das Almas. 
Missa pelas Almas. 

Terça - feira 

22 de novembro 

Santa Cecília 

17h00 
17h30 
20h00 

Terço e Mês das Almas. 
Missa. 
Hora apostólica, com missa, pelos cursilhistas falecidos. 

Quarta - feira 

23 de novembro 

16h00 
 
17h00 
17h30 

Em S. João, Monte e Abelheira, missa pelos benfeitores 
da capela e dos falecidos do lugar no último ano. 
Terço e Mês das Almas. 
Missa por César Simões Santos, m.c. viúva e filhos. 

Quinta - feira 

24 de novembro 

16h30 
17h30 
18h15 

Exposição e adoração do Santíssimo Sacramento. 
Missa. 
Atendimento. 

Sexta - feira 

25 de novembro 

17h00 
17h30 
 
21h00 

Terço e Mês das Almas. 
Missa por Maria Celeste Cunha Alves, marido e filhos, 
m.c. filha Prazeres. 
Reunião de Jovens no salão paroquial (preparação da 
receção dos símbolos das JMJ 2023). 

Sábado 

26 de novembro 

10h30 
11h30 
 
16h00 
17h15 
 
17h30 
18h00 

Atendimento. 
Missa de ação de graças pelo 90.º aniversário natalício 
de Maria Otília Abreu Carqueijó (26/11/1932). 
Reunião da Cúria da Legião de Maria. 
Receção dos SÍMBOLOS DAS JORNADAS MUNDIAIS 
DA JUVENTUDE. 
Terço e Mês das Almas.  
Missa vespertina (I Domingo do Advento). 
Daniel Gonçalves Abreu e família, m.c. sobrinha                   
Landelina. 

 

I DOMINGO DO ADVENTO 

27 de novembro 

08h30 
10h00 
17h30 
18h00 

Em Góios, Missa da Capelania. 
Missa pelos paroquianos. 
Terço e mês das Almas. 
Missa por Fernanda de Lemos Carneiro e marido, m.c. 
família; 
Emília Gonçalves Morgado (30.º dia), m.c. Confraria do 
Santíssimo. 

MISSAS PELOS IRMÃOS FALECIDOS  
DA CONFRARIA DAS ALMAS 

SEMANA DE 20/11/2022 A 27/11/2022 
Domingo 20/11 08:30 horas em Góios: Albino Ramos da Costa 
Domingo 20/11 10:00 horas: Manuel Mota Fernandes e Maria 
Otília Pereira Regado Ribeiro 
Domingo 20/11 18:00 horas: Emília Gonçalves Morgado e              
Margarida Amaro Areia. 
Sábado 26/11 18:00 horas: Conceição Gomes Martins. 
Domingo 27/11 08:30 horas em Góios: Albino Ramos da Costa 
Domingo 27/11 10:00 horas: Manuel Mota Fernandes e Maria 
Otília Pereira Regado Ribeiro 
Domingo 27/11 18:00 horas: Emília Gonçalves Morgado e                     
Margarida Amaro Areia. 

REZEMOS COM O PAPA 
PELAS CRIANÇAS QUE SOFREM  

 

Este mês, o Papa pede que rezemos pelas crianças que                 

sofrem, as que vivem nas ruas, as vítimas da guerra e os              

órfãos, para que possam ter acesso à educação e                           

redescobrir o afeto de uma família. Segundo a UNICEF,                  

mil milhões de crianças vivem na pobreza e 153 milhões são 

órfãs. “Cada criança marginalizada, abandonada pela sua 

família, sem escolaridade, sem cuidados médicos, é um             

grito! Um grito que se eleva a Deus e acusa o sistema que 

nós, adultos, construímos”, afirma Francisco, na última                  

edição de O Vídeo do Papa.  



 

O EVANGELHO da FESTA DE CRISTO REI                       
conta-nos que os Judeus fizeram troça de Jesus por ter afirmado que 
era Rei. 
Jesus respondeu a esta troça, oferecendo o Seu reino a um                          
condenado à morte, transformado em ladrão arrependido. 
Jesus havia dito a Pilatos: - “O Meu reino não é deste mundo”. 
É um reino de Verdade: Um reino para os que aceitam a Verdade. 
Pregado na Cruz, encontrou um criminoso aberto à verdade. 
E logo lhe prometeu levá-lo para o Seu Reino eterno. 
O bom ladrão estava aberto à verdade, pois tinha aceitado a                  
Verdade, acerca de si mesmo, reconhecendo que havia merecido 
aquela morte: “nós recebemos o castigo das nossas más acções”. 
E também tinha aceitado a Verdade da inocência de                                       
Jesus, dizendo: - “Ele nada praticou de condenável”. 
Porque aberto à Verdade, Jesus iluminou-o, com mais Verdade,                 
revelando-lhe que será Rei para além da Sua morte. 
Por isso, o bom ladrão, voltando-se para Jesus, fez-Lhe logo este                   
pedido: “Jesus lembra-te de mim quando vieres com a Tua                          
realeza”. 
E, assim, um salteador, porque estava aberto à Verdade, terminou a 
sua vida “roubando” o Céu. 
Diante de Pilatos, Jesus tinha afirmado que era Rei. 
Mas logo explicou que era um Rei com a missão única de levar os seres 
humanos à Verdade. 
Ele veio para libertar os humanos das trevas em que Satanás, o pai da 
mentira, os tinha encerrado: “Se nasci, se vim ao mundo, foi para dar 
testemunho da Verdade”. 
Jesus veio oferecer o reino dos Céus aos amantes da Verdade, aos que 
ainda têm o “faro” da Verdade, aos que, no fundo do seu                          
coração, ainda buscam a Verdade. 
Por isso, acrescentou: 
“Todo aquele que é da Verdade escuta a Minha voz”.  
Infelizmente, há humanos que já morreram para a Verdade. 
Pior ainda: 
- Vivem para contradizer a Verdade. 
Ora, acerca deste pecado, nenhum cristão pode ignorar o que Jesus 
disse:  “Não tem perdão, nem neste mundo nem no outro”. 
Mas, para os amantes da Verdade, para os que procuram estar sempre 
do lado da Verdade, para os que sofrem por terem defendido a                      
Verdade, fica de pé esta certeza, claramente garantida por Jesus: 
- Um dia, estarás comigo no paraíso. 

Pe Arlindo Amaro 

NA PAZ DE DEUS 
 

MARIA DE LURDES  

ABREU FERREIRA 

COUTO 
 

Nasceu em 30.05.1966 

Faleceu em 13.11.2022 

 
PINHOTE 

AGRADECIMENTO 

A família Ramôa ofereceu à paróquia, por ocasião da 
inauguração das suas instalações no lugar do Bouro, 
100.00 € para as obras paroquiais. 

INFORMAÇÃO 
Já se encontra disponível para aquisição o livro                    
Evangelho Diário 2023. Pede-se a contribuição de 
5,00€. 
Estão igualmente disponíveis na sacristia e no cartório 
os impressos para marcação das missas de sufrágio                 
pelos falecidos em 2022. Agradece-se que indicam com 
letra bem legível os dados solicitados.  

ORAÇÃO PELOS DEFUNTOS  
 

JESUS CRISTO, concedei que se cumpra com os defuntos o 
Evangelho das bem-aventuranças:  
- que eles se encontrem no meio daqueles de quem é o «reino 
de Deus»; - entre aqueles que herdaram para sempre a terra 
da morada de Deus;  
- no meio daqueles que foram saciados, de modo definitivo, 
da santa plenitude da justiça;  
- entre aqueles que alcançaram misericórdia;  
- no meio daqueles cuja recompensa é grande no reino dos 
Céus.  
 

JESUS CRISTO, fazei que esses não somente sejam chamados 
«filhos de Deus», mas realmente o sejam;  
- que sejam filhos de Deus em toda a plenitude, mediante o 
amor que o Pai Vos oferece e, em Vós, a todos nós.  
 

JESUS CRISTO,  
- que os nossos irmãos e irmãs defuntos possam ver a Deus 
«face a face», como ensina o Apóstolo.  
- que o vejam assim como é – semelhantes a Ele, como filhos 
se assemelham ao Pai – porque foram criados à sua                       
semelhança.  
 

JESUS CRISTO, Filho de Deus vivo, fazei de nós todos um                         
sacrifício perene agradável a Deus: ao Pai, no Espírito Santo.  
 

JESUS CRISTO, Cordeiro de Deus, primícias dos ressuscitados.  
Amén  

S. João Paulo II, 1920-2005  

CONVOCATÓRIA 

--- ANTÓNIO DE SÁ RIBEIRO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL DO 
CENTRO SOCIAL DA JUVENTUDE UNIDA DE MARINHAS: - 
CONVOCA, nos termos do artigo 28º e do nº 2 do artigo 35º dos                          

Estatutos do Centro Social de Juventude Unida de Marinhas, todos os associados 
para uma ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar no dia 30 de novembro de 
2022 (quarta-feira), pelas 21:00 horas, na Sede do Centro Social da J.U.M., com a 
seguinte ordem de trabalhos:  
PONTO UM – LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR; 
PONTO DOIS – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO E DO                           

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2023; 
PONTO TRÊS – APROVAÇÃO DE LISTAS CANDIDATAS AOS ÓRGÃOS SOCIAIS 
PONTO QUATRO – ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS PARA O QUADRIÉNIO                      
2023-2026. 
PONTO CINCO - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A INSTITUIÇÃO.  
Se no dia e hora designados não se verificar a presença de mais de metade dos                
associados com direito a voto a Assembleia Geral reúne trinta minutos depois, com 
qualquer número de associados, conforme estipulado no nº4 do artigo 31º dos                   
Estatutos. 
Para constar e devidos efeitos, se publica a presente convocatória que vai ser                  
afixada na sede da Instituição e nos lugares públicos do costume. 
NOTA: A apresentação de listas aos órgãos sociais poderá ser efetuada por qualquer associado que 
reúna as condições para eleger e ser eleito, nos termos dos Estatutos da Associação, até à hora da 
realização da Assembleia Geral. 

Marinhas e Centro Social, 08 de novembro de 2022 
O Presidente da Assembleia, 

António de Sá Ribeiro 

BOLETIM 
SALDO DE 2021 510,09 € 

Entradas na semana:  13.11.2022 a 20.11.2022 0,00 € 

Saídas na semana:  13.11.2022 a 20.11.2022 0,00 € 

Total entradas 2022 1 605,00 € 

Total saídas 2022 1 721,02 € 

Saldo 2022 394,07 € 



 

FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO 
JMJ 2023 

 
 

Para manifestar a sua disponibilidade preencha o                            
formulário  através do link:  

https://bityli.com/ozVTzeA 

Morada: Rua Conde Madimba, n.º 2, 4740-572 Esposende - Tel: 253 961 391   Site: http://www.paroquiademarinhas.com - E-mail: paroquiademarinhas@gmail.com  

ADVENTO - CATEQUESE 
 

No próximo fim-de-semana inicia-se o tempo litúrgico do advento e recebemos os símbolos das Jornadas Mundiais da                
Juventude que permanecerão na nossa paróquia durante todo o mês de dezembro. Pretende-se que os mesmos percorram 
as nossas ruas e visitem instituições e capelas. Semanalmente iremos publicar as iniciativas que a comunidade irá            
promover de acordo com as sugestões dos jovens que já estão a fazer a sua caminhada. 
Quantos mais jovens se querem associar? Cristo espera-vos! 

  DOMINGOS DO ADVENTO 2022 
Eucaristia com a participação da Catequese 

JOVENS DAS MARINHAS 

 

Todos queríamos, alguns de 
entre nós sonharam e                  
pensaram, e o emblema do 
Grupo de Jovens de                   
Marinhas - Moinhos de 
Água Viva apareceu. 
Fruto de ideias nascidas 
num jantar entre os nossos 
jovens num acampamento 
inesquecível, neste símbolo 
podemos viajar desde o 
lugar onde moramos até ao 
que nos move enquanto 
grupo de jovens cristão. 
Marinhas e os seus               
moinhos de face voltada para o mar e o sol, dentro da chama 
da fé e da juventude que nos move, guiada por Jesus e pelo seu 
exemplo na cruz. Tudo complementado pelo nosso nome.                 
Somos Moinhos de Água Viva, porque queremos ser capazes de 
levar aos outros a Água Viva da mensagem cristã através do 
que a nossa terra criou de melhor: cada um de nós. 
A todos os que participaram na idealização e construção deste 
símbolo do nosso grupo um Muito Obrigado, mas em especial à 
nossa Helena Oliveira que passou as ideias para o papel!  

 
CRUZ VERMELHA 

 

Com vista a Angariar Fundos para COMPRA de uma nova 
AMBULÂNCA DE TRANSPORTE. para  substituição da que 
ardeu, no passado dia 15 de Setembro, a Delegação              
de Marinhas da CVP  está a fazer um porta a porta pela 
freguesia de Marinhas. 
Nas próximas semanas será no lugar de IGREJA, MONTE e 
ABELHEIRA.  

AGRADECIMENTO: 
A Delegação de Marinhas da CVP agradece à população 
dos Lugares de Góios, Outeiro e Pinhote, a  receção                    
cordial e colaborativa dispensada  aos seus Socorristas.  
 

O Presidente  
Vieitas de Amorim  

DOMINGO 

ADVENTO 
Igreja Paroquial 

SÁBADO (Missa Vespertina) 
Igreja Paroquial 

Domingo (Missa das 10h) 
Capela de São Roque 

(Missa 8.30h) 

I DOMINGO 
26/11/2022 e 27/11/2022 

Jovens – receção dos símbolos 
JMJ Catequese – 8º e 1º ano 

Catequese  
2º e 10º ano 

Catequese  
1º ao 6º ano 

SÍMBOLOS NAS MARINHAS 
JMJ 2023 

 
 
 

Convidam-se todos os              
paroquianos e em                             

particular os JOVENS para, 
no próximo sábado,  
dia 26, pelas 17h15,  

se concentrarem junto à 
igreja matriz  

para receberem  
os símbolos das Jornadas 
Mundiais da Juventude.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXEtBqBVXct8yeEG_nqAsdIxR1Qm_gw046ZXJ4PBSU0cGvUQ/viewform
http://www.paroquiademarinhas.com

