
 

«ESTAI VÓS TAMBÉM PREPARADOS» 

I DOMINGO DO ADVENTO 
ANO A 

ANO:  XLVI                       N.º 2401               Semana: 27-11-2022 a 04-12-2022         

I Leitura: Is 2, 1-5 
Salmo: Salmo 121 (122) 
II Leitura: Rom 13, 11-14 
Evangelho: Mt 24, 37-44 

AGENDA 
 

 

27.11.2022 

I DOMINGO DO ADVENTO 
 

29.11.2022 
Atendimento 

 

02.12.2022 
Vigília de advento  

organizada pelos Jovens, 
 na presença dos símbolos das  

Jornadas Mundiais da Juventude 
 

03.12.2022 
Oração pelo êxito das JMJ  

promovida pelos movimentos da 
ACR e da Mensagem de Fátima 

 

Reunião da Conferência Vicentina 
 

04.12.2022 

II DOMINGO DO ADVENTO 
 

Na Catedral de Bragança, ocorre a 
ORDENAÇÃO EPISCOPAL DE  

D. DELFIM GOMES,  
Bispo Auxiliar de Braga. 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO  
SEGUNDO SÃO MATEUS 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Como aconteceu nos dias de Noé, assim 
sucederá na vinda do Filho do homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam e 
bebiam, casavam e davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca; e não 
deram por nada, até que veio o dilúvio, que a todos levou. Assim será também na vinda do 
Filho do homem. Então, de dois que estiverem no campo, um será tomado e outro deixado; 
de duas mulheres que estiverem a moer com a mó, uma será tomada e outra deixada. 
Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Compreendei isto: se o 
dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria 
arrombar a sua casa. Por isso, estai vós também preparados, porque na hora em que menos 
pensais, virá o Filho do homem.  

A liturgia deste domingo apresenta um apelo veemente à 
vigilância. O cristão não deve instalar-se no comodismo, na 
passividade, no desleixo, na rotina, na indiferença; mas deve 
caminhar, sempre atento e vigilante, preparado para acolher o 
Senhor que vem e para responder aos seus desafios. 
 

A primeira leitura convida os homens - todos os homens, de todas 
as raças e nações - a dirigirem-se à montanha onde reside o 
Senhor. É do encontro com o Senhor e com a sua Palavra que 
resultará um mundo de concórdia, de harmonia, de paz sem fim. 
 

A segunda leitura recomenda aos crentes que despertem da 
letargia que os mantém presos ao mundo das trevas (o mundo do 
egoísmo, da injustiça, da mentira, do pecado), que se vistam da 
luz (a vida de Deus, que Cristo ofereceu a todos) e que caminhem, 
com alegria e esperança, ao encontro de Jesus, ao encontro da 
salvação. 
 

O Evangelho apela à vigilância. O crente ideal não vive 
mergulhado nos prazeres que alienam, nem se deixa sufocar pelo trabalho excessivo, nem adormece numa passividade que lhe rouba 
as oportunidades; o crente ideal está, em cada minuto que passa, atento e vigilante, acolhendo o Senhor que vem, respondendo aos 
seus desafios, cumprindo o seu papel, empenhando-se na construção do "Reino".       Adaptado de https://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=4004 

https://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=4004
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftgpsaigon.net%2Fbai-viet%2Fchua-nhat-1-mua-vong-nam-a-mt-24-37-44-58857&psig=AOvVaw15WbV8JcEKneKX5RL3f8fk&ust=1669507388487000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCPCN9O3FyvsCFQAAAAAdAAAAABAD


 

VIDA PAROQUIAL  
 

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. 

Segunda - feira 

28 de novembro 

15h30 
 
17h00 
17h30 

Na capela de S. João, Monte, missa pelos benfeitores da 
capela e dos falecidos do lugar no último ano.  
Terço e Mês das Almas. 
Missa pelas Almas; 
Manuel Martins Gaiolas, m.c. filho Carlos Alberto; 
José Torreco Couto, m.c. filha Celina; 
Maria Morgado Alves Lima, m.c. filho. 

Terça - feira 

29 de novembro 

17h00 
 
17h30 
 
18h15 

Terço e Mês das Almas. 
Novena da Imaculada Conceição. 
Missa pelos professores, superiores e condiscípulos do 
pároco. 
Atendimento. 

Quarta - feira 

30 de novembro 

Santo André, Apóstolo 

16h00 
 
17h00 
 
17h30 

Em S. João, Monte e Abelheira, missa pelos benfeitores da 
capela e dos falecidos do lugar no último ano. 
Terço, Mês das Almas e Novena da Imaculada                              
Conceição. 
Missa por Maria da Glória Fernandes Barreira, m.c. filho 
António. 

Quinta - feira 

01 de dezembro  -  FERIADO 

1ª quinta-feira 

15h00 
15h15 
16h30 
17h30 

Exposição e adoração do Santíssimo Sacramento. 
Confissões. 
Adoração comunitária e Novena da Imaculada Conceição. 
Missa em honra do Coração Agonizante de Jesus pelos 
doentes e vítimas da guerra; 
Joaquim Pascoal Alves Morgado, m.c. viúva; 
Maria Ercília Monteiro Ribeiro, m.c. filhos. 

Sexta - feira 

02 de dezembro 

1ª sexta-feira 

14h30 
15h30 
17h00 
17h30 
 
21h15 

Em Góios, confissões. 
Missa em honra do Sagrado Coração de Jesus. 
Terço e Novena da Imaculada Conceição. 
Missa em honra do Sagrado Coração de Jesus pelos                    
associados do Apostolado da Oração. 
Vigília de advento organizada pelos Jovens, na presença 
dos símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude. 

Sábado 

03 de dezembro 

1º sábado   
S. Francisco Xavier 

09h00 
10h30 
15h00 
16h00 
 
16h15 
17h15 
18h00 

Confissões. 
Atendimento. 
Atendimento. 
Oração pelo êxito das JMJ promovida pelos                          
movimentos da ACR e da Mensagem de Fátima. 
Reunião da Conferência Vicentina. 
Terço meditado e Novena da Imaculada Conceição.  
Missa vespertina (II Domingo do Advento) em honra do 
Coração Imaculado de Maria; 
Manuel Dias Carqueijó e esposa, m.c. filha Landelina; 
Ana de Jesus Nascimento, m.c. filhas; 
Manuel Fernandes Morgado, m.c. filha Saúde; 
Querubim Gonçalves Patrão, m.c. família. 

 

II DOMINGO DO ADVENTO 

04 de dezembro 

08h30 
09h00 
10h00 
 
17h30 
18h00 
 
NOTA 

Em Góios, Missa da Capelania. 
Exposição e adoração do Santíssimo Sacramento. 
Missa pelos irmãos da Confraria do Santíssimo                                  
Sacramento. 
Terço meditado e Novena da Imaculada Conceição.  
Missa pelos paroquianos; 
Manuel Rodrigues Vilarinho, m.c. viúva. 
Às 15h00, na Catedral de Bragança, ocorre a                          
ORDENAÇÃO EPISCOPAL DE D. DELFIM GOMES, Bispo 
Auxiliar de Braga. 

MISSAS PELOS IRMÃOS FALECIDOS  
DA CONFRARIA DAS ALMAS 

 

SEMANA DE 27/11/2022 A 04/12/2022 
 

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: Conceição Gomes Martins e                      
Margarida Amaro Areia. 
Sábado 03/12 18:00 horas: Bernardino Ferreira Neves e Cândido 
Capitão Torres. 
Domingo 04/12 08:30 horas em Góios: Albino Ramos da Costa 
Domingo 04/12 10:00 horas: Manuel Mota Fernandes e Maria 
Otília Pereira Regado Ribeiro 
Domingo 04/12 18:00 horas: Emília Gonçalves Morgado e                         
Margarida Amaro Areia. 

SALDO DE 2021 510,09 €

Entradas na semana:  20.11.2022 a 27.11.2022 50,00 €

Saídas na semana:  20.11.2022 a 27.11.2022 0,00 €

Total entradas 2022 1 655,00 €

Total saídas 2022 1 721,02 €

Saldo 2022 444,07 €

BOLETIM



 

CPM  -  ESPOSENDE 
 

O CPM é um movimento da Igreja que 
tem como objetivo dedicar-se à                           
preparação dos noivos para o                      
Sacramento do Matrimónio. 
Tem como finalidade promover                          
sessões com pedagogia e metodologia 
própria, baseadas na revisão de vida e testemunho vivencial, 
apoiados na reflexão e no diálogo conjugais. Pretende ajudar os 
noivos a preparar o seu matrimónio, refletir sobre o seu noivado 
e dialogar sobre a validade das suas ideias e dos 
seus comportamentos. 
Queridos noivos, está a aproximar-se o vosso grande dia, o dia 
de dizerem o “sim” diante de Deus!  
Já se inscreveram no CPM?! 
As sessões terão início no dia 28 de janeiro de 2023, às 21h00,                     
e serão realizadas no Centro Paroquial de Fonte Boa                                 
(Divino Salvador), onde uma equipa muito acolhedora de casais, 
espera por vocês! 
Será que o vosso amor não merece esta reflexão?! 
Inscrevam-se junto dos vossos párocos ou online: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHVQpSGsDIxsRef7PhlPd1Tqb
dDsqZ30OvgKBboKvL8J5p_A/viewform 

A equipa Coordenadora 2023 

NA PAZ DE DEUS 
 

MARIA INÊS  

REGADO RIBEIRO 

PILAR 
 

Nasceu em 15.05.1929 

Faleceu em 22.11.2022 

 

IGREJA 

AGRADECIMENTO 

A paróquia agradece o donativo da família de                       
Maria Inês Regado Ribeiro Pilar, recentemente falecida, 
sendo 100.00 € para as obras paroquiais, 50.00€ para o 
boletim e 25.00€ para a Conferência Vicentina.  

O Movimento da MENSAGEM DE FÁTIMA e da ACR  
irão reunir no dia 3 de Dezembro, às 16h00, na igreja matriz. 
Aproveitando a presença dos símbolos das Jornadas Mundiais 
da Juventude na nossa paróquia, irão refletir sobre a mensagem 
do Papa para a Jornadas e orar pelo seu sucesso. Quem quiser 
associar-se será bem vindo. 
 

CONFERÊNCIA VICENTINA 
No próximo sábado, dia 3 de dezembro, às 16h15, realiza-se a 
reunião dos membros da Conferência Vicentina, no salão                          
paroquial. 

CNE  -  LOBITOS 

No sábado passado, a Alcateia do nosso agrupamento 
teve a sua atividade de integração! Juntos, os lobitos 
puderam conhecer-se melhor, visitando a lota de                       
Esposende e o Museu Marítimo, onde puderam subir à 
torre de menagem. Tiveram oportunidade para ver o 
filme que dá o mote ao imaginário do agrupamento                          
deste ano "Toy Story", decorar o totem "Farrusco" e de 
ainda apresentar as suas propostas para atividades que 
querem ver realizadas este ano escutista. 

BATISMOS 

19.11.2022 
MATHEO, filho de Diogo Miguel Gaifém          
Cardoso da Costa e de Lídia Alexandra da Costa 
Silva Cardoso, de Cepães. 

MISSAS 

Foram mandadas celebrar: 
19 missas pelas intenções dos ofertantes devotos do Imaculado 
Coração de Maria (visita domiciliária). 
6 missas por Manuel Rodrigues Coutinho e esposa, m.c. filhos 
Fernando e Gustavo. 
20 missas pelas almas e pais de Isabel Barbosa. 



 

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

JOVENS DAS MARINHAS 

VIGILIA DE ADVENTO - RUMO À JMJ 2023 
 

No próximo dia 2 de Dezembro, pelas 21h15, na Igreja Paroquial, teremos uma Vigília de Advento, como 
início da nossa preparação para o Natal de Jesus, mas também para continuarmos a nossa caminhada 
rumo à Jornada Mundial da Juventude, e desta vez na presença dos símbolos que nos foram confiados 
esta semana. 
O Grupo de Jovens de Marinhas decidiu afirmar a sua presença junto da sua comunidade com diversas                      
atividades, mostrando que estão empenhados em aproveitar a oportunidade que se lhes oferece de                      
participarem nas Jornadas da Juventude, e porque são capazes de trabalhar por aquilo em que acreditam. 
Mas queria deixar 2 apelos à nossa comunidade paroquial: 
O primeiro é para que não deixem de acreditar nos nossos jovens. E se há jovens que não têm interesse em participar no                        
grupo de jovens, nem nas Jornadas, também há outros que se calhar só estão à espera que os pais ou a sua família dêem aquele 
incentivo que falta, ou então esperam apenas que não surjam as razões do costume para não poderem ir à reunião do grupo de 
jovens(…). 
A partir da próxima semana, e até Agosto do ano que vem, vão começar a acontecer momentos na nossa paróquia, que não se 
repetirão tão cedo, talvez mesmo nunca mais, coisas especialmente dirigidas a eles, às perguntas que eles fazem, ao sentido que 
eles procuram na sua vida.  
Porque é esse o objetivo das Jornadas Mundiais da Juventude, é ajudá-los, com outros jovens, a descobrir um sentido cristão 
para as suas vidas. E o objetivo principal do grupo de jovens neste momento é garantir que eles participem nas jornadas. E por 
isso repito, não deixem de acreditar nos jovens, sobretudo nos que têm em casa.  
Porque quando menos esperamos eles dão-nos lições. Aqui há tempos, enquanto no grupo de jovens caminhávamos todos               
juntos depois de uma atividade, à noite, e porque ainda faltava um pedaço para chegarmos ao destino, uma das jovens do grupo, 
em vez de começar a cantar ou a falar de qualquer coisa mais banal, começou a rezar Avé Marias, não a brincar, mas a sério.                       
E eu, e não os outros jovens que estavam com ela, perguntei-lhe se não tinha outra coisa para dizer ou fazer enquanto                             
caminhávamos, ao que ela me respondeu que podíamos bem rezar, que a sua avó a tinha ensinado que quando não tínhamos 
mais nada de bom para fazer, ou tínhamos de esperar, podíamos rezar. E o que é certo é que não só me convenceu a mim, como 
a outros 2 jovens que estavam connosco, a rezarmos Avé Marias com ela enquanto caminhávamos. Às vezes só é preciso              
deixá-los ser eles mesmos e Deus aparece. 
2º apelo: precisamos de mais famílias que acolham os jovens que vêm estar connosco nos dias que antecedem as Jornadas da 
Juventude, de 26 a 31 Julho. Felizmente, posso dizer-vos que Marinhas já tem 40 lugares disponíveis em famílias para acolher. 
Mas precisamos de mais. Primeiro porque se prevê que Esposende venha a ter que receber cerca de 1000 jovens. Se a vossa                   
família tem jovens e adolescentes em casa, será um desafio e uma experiencia também para eles única. Se não têm jovens em 
casa, será outra a experiência, e não há desculpas com a dificuldade da língua, porque se a coisa não fôr lá por gestos (que vai 
sempre), haverá também outros jovens, entre eles os nossos, que procurarão ajudar nas dificuldades que houver. 
Estamos todos convocados a dar o nosso acolhimento, na medida das nossas possibilidades, a acreditar nos nossos jovens e                   
na vontade que eles têm em si de mudar o mundo, e em participar, no dia 2 de Dezembro, com eles e com os símbolos das 
Jornadas da Juventude, na Vigília de Advento. 

Francisco Figueiredo 

CAMINHADA DO ADVENTO E NATAL  
2022/2023 

Ano A  
         

Uma Igreja Sinodal e Samaritana 
Onde há amor aí habita Deus - verbo acompanhar 

«Colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele»  Lc 10,34 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caminhada Advento e Natal 2022-2023 - https://www.diocese-braga.pt/noticia/1/35640 

Data Dia História do Dia Atitude/Símbolo Compromisso Gesto solidário 

26/11/2022 
e 

27/11/2022 

 
I DOMINGO 

“…estai vós também preparados…” 
  

Proposta de participação: 
Missa Vespertina: Jovens JMJ e gru-

po do 8º e 1º ano 
Missa das 8.30h: (1º ao 6º ano) 

Missa das 10h: 2º e 10º ano 

DEUS VISITA:  
Crianças, adolescentes 

e jovens 
 

TENDA - RELÓGIO 
 

 Acender a 1ª vela da 
coroa de Advento. 

Construir um presépio 
em casa, participar na 
Eucaristia e rezar pelo 

livro do Advento.  
Ser fiel à  

Mensagem de Jesus. 

Oferecer alimentos 
para serem 

 distribuídos a  
Instituições que 
acolhem pobres, 

refugiados e 
 sem-abrigo. 

03/12/2022 
e 

04/12/2022 

 
II DOMINGO 

 “…arrependei-vos…” 
 

Proposta de participação:  
Missa Vespertina: Adolescentes, 

  Equipa Lit. e grupo do 3º ano 
Missa das 8.30h: (1º ao 6º ano) 

Missa das 10h: grupo do 5º e 9º ano  

DEUS VISITA:  
Pecadores 

 

TENDA - ÁGUA 
 

Acender a 2ª vela da 
coroa de Advento.  

Participar na Eucaristia 
e rezar pelo livro do 

Advento.  
Ser fiel à  

Mensagem de Jesus.  

Oferecer roupa 
interior de homem, 
mulher e criança. 

http://www.paroquiademarinhas.com

