
Serviço Litúrgico
Domingo, 25 de Agosto — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 26 de agosto — 19h00
— Albino Sampaio da Silva
— Almas
— António Maltez de Abreu, pais e irmãos
— Augusto Rafael Couto da Costa
— Almerinda Sá Ramos, marido e família
— Daniel Gonçalves Jorge, esposa e filho
— Elvino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Fernando Ferreira dos Santos e pais
— Manuel da Silva Pires
— Manuel Pires Afonso
— Manuel Vicente e esposa
— Maria Adília de Lemos e marido
— Anselmo Boaventura, esposa, filha e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Delfim da Costa Lopes, sogros e tia
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— S. Bento
Sexta, 30 de agosto — 19h00
— Almas
— Alzira Sampaio Boaventura e família
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Américo Bento Queiroz
— Ana Gonçalves Ferreira e família
— António Gonçalves Jorge Junior e família
— Almerinda Sá Ramos, marido e família
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Emília B. Miranda, marido, filha e genros
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Anselmo Boaventura, esposa, filha e família
— José Carlos, irmão, sogra e Maria Nascimento
— Cecília Martins de Lima e filho
— Manuel Pires Afonso
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Maria Celeste Pires e Alice Boaventura
— S. Bento
Sábado, 31 de agosto — 17h30
— Santo António
Domingo, 01 de setembro — 08h30
— Paroquianos

25 de agosto a 1 de setembro de 2013
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Intenções das Missas
Sábado, 31 de agosto – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Ainda em tempo de férias

aceitam-se Voluntários
Domingo, 01 de setembro — 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 8.º Ano

— Ainda em tempo de férias
aceitam-se Voluntários
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Ano da Fé
A Unção

dos Enfermos
A ação benéfica de Cris-

to, tão próximo de todas as
nossas fragilidades, conti-
nua na vida da Igreja, com
especial aplicação na Un-
ção dos Enfermos: “A Igre-

ja, tendo recebido do Senhor a ordem de
curar os enfermos, procura pô-la em prá-
tica com os cuidados para com os doen-
tes, acompanhados da oração de interces-
são. Ela possui sobretudo um sacramento
específico em favor dos enfermos, instituí-
do pelo próprio Cristo e atestado por S.
Tiago: ‘Quem está doente, chame a si os
presbíteros da Igreja e rezem por ele, de-
pois de o ter ungido com óleo no nome do
Senhor’ (Tg 5, 14-15)” (CCIC, n.º 315).

— Ana Cristina Couto Sá
— Maria de Sá
— Maria Celeste Sá Miranda

Privilégios e velhas tradições
não contam na vida do cristão

para a entrada no Reino de Deus.
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Outros assuntos
21.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Is 66, 18-21;
Salmo – Sal 116, 1. 2;
2.ª Leit. – Hebr 12, 5-7. 11-13;
Evangelho – Lc 13, 22-30.

 A Palavra de Deus deste 21.º Domingo
Comum é uma forte advertência para as con-
dições necessárias para entrar no Reino de
Deus, cuja Porta é muito estreita.

O Reino de Deus é comunhão; a sua vinda
ou a sua posse inaugura um tempo de felicida-
de e de alegria. É uma festa que não acaba,
porque é definitiva. É uma festa para a qual
são convidados todos os homens, mas a porta
de entrada é estreita, tal como Cristo anunciou
e em contradição com todos aqueles que, num
optimismo compreensivo mas erróneo, pregam
e pretendem fugir às suas responsabilidades e
esperam um prémio sem mérito próprio.

A pertença ao Povo de Deus não é um pri-
vilégio para ninguém mas um serviço para to-
dos os que quiserem entrar pela porta estreita
da doação total da sua vida.

A 1.ª leitura, do Livro de Isaías, diz-nos
que a salvação verdadeira e autêntica só no
contexto universal, isto é, enquanto extensiva
a todos os homens, se compreende como von-
tade do Senhor.

No tempo dos profetas o povo eleito tinha
plena consciência da sua pequenez e insignifi-
cância, no meio do vasto mundo. Não obstante
isso, reconhece-se também sinal e testemunho
de Deus entre as nações. Hoje, esse testemu-
nho deverá ser dado pela Igreja, que o mesmo
é dizer, por cada um de nós, como o proclama
o Salmo Responsorial: "Ide por todo o mun-
do e anunciai a Boa-Nova".

Na 2.ª Leitura, o autor da Carta aos He-

Inscrições para o Crisma
Tendo em vista a preparação da Visita

Pastoral com a celebração do Crisma no
próximo mês de Novembro (dia 16), estão
abertas até ao fim do mês as inscrições
para a preparação para o Sacramento da
Confirmação.

As Fichas de Inscrição encontram-se
na Sacristia.

Recolha de livros
O Rotary Club de Esposende continua

a recolher Manuais Escolares usados para
reutilização por outros alunos que deles ne-
cessitem.

A entrega de livros pode ser feita na
Junta de Freguesia. Para além desta en-
trega, na Loja Social também poderá ser
feita diretamente a troca de manuais.

Para além dos Manuais em vigor, tam-
bém poderão entregar outros livros e pu-
blicações para reciclagem.

Serviço de Confissões
A Igreja Matriz de Esposende continua

a oferecer um Serviço de Confissões se-
manal com o seguinte horário:
Segunda ..........................  09h00 – 09h30
Sexta ...............................  09h00 – 09h30

Em caso de necessidade, este horário pode
prolongar-se até às 10h00. Fora deste horário
o Pároco atende no Cartório Paroquial sem-
pre que necessário.

breus diz-nos hoje a nós, membros da Igreja,
que a correção necessária que os responsá-
veis da comunidade por vezes têm de fazer
aos seus membros, deve ter sempre como ob-
jetivo a recuperação daqueles, e a consecução
do bem individual e comunitário: “Meu filho,
não desdenhes a correcção do Senhor, nem
esmoreças, se fores repreendido por Ele. É
que o Senhor corrige aquele que ama”. O
mesmo se deve  ter em conta na prática da
correção fraterna. Imposição e terror, em opo-
sição a uma caridade sem limites, devem sem-
pre e em qualquer circunstância, estar fora de
toda a correcção.

No Evangelho S. Lucas lembra-nos que
uma das muitas e injustificadas preocupações
do povo eleito, era a de saber quem e quantos
se salvariam, nomeadamente, os contemporâ-
neos de Jesus: “Alguém Lhe perguntou : ‘Se-
nhor, são poucos os que se salvam?’ Jesus
disse aos presentes: ‘Esforçai-vos por en-
trar pela porta estreita. Digo-vos que mui-
tos tentarão entrar, sem o conseguirem’”.

Bem longe estavam estes homens de pen-
sar que no Reino de Deus não têm lugar os
protocolos e as convenções das sociedades
terrenas. Privilégios e velhas tradições não
contam. A vontade da comunhão exige que
estejamos juntos, à mesma  mesa, na alegria
de uma ceia,  na abundância de um  banquete.

O Reino é simbolizado por um banquete,
um lugar de encontro e de comunhão, que nos
é oferecido. Somos convidados e devemos
aceitar o convite. Todos caminhamos, na his-
tória, para um mesmo futuro, uma mesma ter-
ra prometida. Se há uma só meta, há também
uma só porta. A seleção à porta do banquete
não consistirá na separação entre Israel e os
pagãos, mas na escolha de quem respondeu
ao convite com solicitude e praticou a justiça,
quem quer que seja.




