
Jesus quer encontrar as pessoas,
ouvi-las, com todo o respeito.

Deixemo-nos encontrar por ELE.

Serviço Litúrgico
Domingo, 28 de outubro — 08h30
— Irmãos da Confraria das Almas
Segunda, 29 de outubro — 18h00
— Paulo Vieira da Silva (1.º Aniv.º)
— Irmãos da Confraria das Almas
— Ludovina Rosa da Silva
— Manuel António Pires, esposa e filhos
— Cecília Martins de Lima
— Manuel da Silva Pires
— Manuel Pires Afonso
— António Pires da Silva e filho
— Gracinda Antónia Barbosa
— Albino Sampaio da Silva
— Augusta Rafael, avós e tia

Quinta, 01 de novembro — só às 14h30
Tendo em conta a experiência positiva dos

anos anteriores, vamos manter este ano a hora
da nossa celebração no Dia de Todos os Santos.
Assim, a nossa celebração será no Cemitério
(se o tempo o permitir), às 14h30. Se o tempo
o não permitir, à mesma hora celebramos a
Eucaristia na Igreja Paroquial.
— Irmãos da Confraria das Almas
— Rosa Gonçalves Rossas
— Albino Sampaio da Silva
— Manuel Sampaio Monteiro
— Manuel da Silva Pires
— Albino Sampaio Pires Braga
— Carlos Costa Nascimento
— Eduardo Gonçalves Branco
— Deolinda da Silva
— Cecília Martins de Lima
— Fernando Barbosa Pires
— Reinaldo da Silva Barros
— Ludovina Rosa da Silva
— Maria Alice de Boaventura Afonso
Sábado, 03 de novembro — 17h30
— Irmãos da Confraria das Almas
Domingo, 04 de novembro — 08h30
— Irmãos da Confraria das Almas
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28 de outubro
a 4 de novembro de 2012
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Intenções das Missas
Sábado, 03 de novembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade das catequistas

e crianças do 2.º e 5.º Ano
Domingo, 04 de novembro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 10.º Ano

— Da responsabilidade das catequistas
e crianças do 6.º Ano

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •
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Ano da Fé
A fé é dom de Deus, mas é

também ato profundamente
livre e humano. Crer é confiar
com toda a liberdade e com
alegria no plano providencial de
Deus na história, como fez o

patriarca Abraão, como fez Maria de Nazaré.
A fé, então, é um consentimento com o qual
a nossa mente e o nosso coração dizem o seu
"sim" a Deus, confessando que Jesus é o
Senhor. E este "sim" transforma a vida, a
abre ao caminho para uma plenitude de
significado, a torna então nova, rica de alegria
e de esperança confiável.

Caros amigos, o nosso tempo requer
cristãos que foram apreendidos por Cristo, que
cresçam na fé graças à familiaridade com a
Sagrada Escritura e os Sacramentos. Pessoas
que sejam quase um livro aberto que narra a
experiência da vida nova no Espírito, a
presença daquele Deus que nos sustenta no
caminho e nos abre à vida que nunca terá
fim.

— Maria de Sá
— Maria Celeste Sá Miranda
— Adolescentes do 7.º Ano

Bento XVI



Outros assuntos
30.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Jer 31, 7-9;
Salmo – Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6;
2.ª Leit. – Hebr 5, 1-6;
Evangelho – Mc 10, 46-52.
Evangelho deste domingo mostra de modo

maravilhoso a experiência cristã de ser salvo
por Deus em Jesus Cristo. Jesus está a sair
de Jericó, já está perto de Jerusalém, onde
morrerá. Está a chegar ao fim do caminho.
Uma multidão acompanha-O: barulho, empur-
ra-empurra, aglomeração, apertos... À beira
do caminho, havia um cego mendigo... Ele era
um ninguém, nem nome tinha... Marcos só
diz que era o "bar-Timeu", o filho de Timeu...
Cego, incapaz de caminhar sozinho, pedindo
esmola, sentado à margem do caminho de
Jericó e da vida. Este cego é a humanidade;
este cego é cada um de nós! Mas, ele ouve o
rumor, a confusão no caminho e quando ou-
viu dizer que Jesus estava a passar, não per-
de tempo; é a chance de sua vida! Ele grita
alto: "Jesus, filho de David, tem piedade
de mim!" Repreendem o cego, mas ele grita
com voz mais forte! Ele sabe que é a chance
da sua vida. Santo Agostinho dizia: "Eu temo
o Cristo que passa"... É preciso não perder
a chance, é preciso gritar... não deixar Cristo
passar em vão no nosso caminho!

O grito do cego é já um grito de fé. Cha-
mando Jesus "filho de David", o Bartimeu
está a dizer que crê que Jesus é o messias:
"Filho de David, tem piedade de mim!"
Repreendem o cego... como o mundo nos
quer repreender, nos quer impedir e ridicula-
rizar quando nos reconhecemos cegos, pobres
e coxos e gritamos por Jesus:"Filho de Da-
vid, tem piedade de mim!" Mas o cego insis-

te; grita mais alto ainda! Então, apesar da dis-
tância, apesar da multidão, apesar do empur-
ra-empurra, Jesus escuta o clamor do cego!
Recordemos ainda as palavras do salmo 129:
"Das profundezas eu clamo a vós, Senhor;
escutai a minha súplica!" Ninguém grita pelo
Senhor do fundo da sua miséria e fica sem
ser ouvido! "Então, Jesus parou e disse:
'Chamai-o'. O cego lançou fora o manto,
deu um pulo e foi até Jesus".

Reparemos, ainda, na delicadeza de Jesus!
Não o vai curar logo, como os curadores de
televisão! O Senhor deseja encontrar as pes-
soas, ouvi-las, com todo o respeito: "O que
queres que eu te faça?" O pedido do cego é
comovente; é o nosso pedido: "'Mestre, que
eu veja!' Jesus disse: 'Vai, a tua fé te cu-
rou'". Este deve ser o nosso pedido, mas, para
isso é necessário ter a humildade de se reco-
nhecer cego, pobre, necessitado! "Senhor, eu
sou o cego do caminho! Cura-me, eu que-
ro ver-Te!"

Recordemos que no caminho de Jesus o
Cego está sentado (a posição ansiada por
João e Tiago e pelos outros dez!) à beira do
caminho. Grita porque, sendo cego, é um ex-
cluído. Mas aí está o Mestre pró-activo:
PÁRA, descendo ao nível do cego, e CHA-
MA, incluindo o excluído. Jesus faz-lhe a
mesma pergunta que fez a João e a Tiago:
"Que queres que Eu te faça?" Resposta
óbvia do cego: "Que eu veja!" Ordem de
Jesus: "VAI!" Poucos nos apercebemos, mas
"VAI!" não é a resposta adequada ao pedi-
do do cego: "Que eu veja!" A resposta ade-
quada seria: "Vê!", como está, de resto, no
episódio paralelo de Lucas 18,42. Mas, de
facto, o cego obedeceu à ordem nova de Je-
sus. Diz-nos o narrador que SEGUIA JE-
SUS NO CAMINHO!  Modelo do discípulo
de Jesus.

Semana dos Seminários
Vivendo a Semana dos Seminários, na se-

mana de 10 a 18 de Novembro, a equipa for-
madora e os seminaristas, divididos em seis
grupos, vão estar com os adolescentes do 7.º
ao 10.º anos da Catequese de todas as paró-
quias de Esposende, participando também nas
missas dos fins de semana. Assim, em em Vila
Chã, teremos Catequese especial para os
adolescentes, no dia 13, terça-feira, às
19h00 (7.º ao 10.º Ano).

No dia 15 de Novembro (quinta-feira),
às 21h00, na Igreja Matriz de Esposende,
haverá uma Vigília de Oração Vocacional
para todas as paróquias do arciprestado.

Direitos Paroquiais
Como é habitual, a partir do S. Miguel es-

tão em pagamento os Direitos Paroquiais ou
Côngrua, e até ao final do ano civil.

Podem levar da Igreja os respectivos en-
velopes e entregar  na Sacristia ou depositar
no Ofertório das Missas.

Horário do Cartório Paroquial
Com a mudança da hora, o Cartório Pa-

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

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.


