
Serviço Litúrgico
Domingo, 08 de setembro — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 09 de setembro — 19h00
— Intenção Particular
— Albino Sampaio da Silva
— Maria Lúcia Barbosa da Silva e marido
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Manuel Pires Afonso
— Elbino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Augusto Rafael, avós e tia
— Maria Alves Ferreira
— Emília Neiva, marido e genro
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Maria Adília de Lemos e marido
— José Carlos Costa, sogra e Maria do Nasci-

mento
— António Jorge Miranda Pires e avós
— Alvaro Ferreira Coutinho
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Maria Elvira Lima Santos, marido e filho
Sexta, 13 de setembro — 19h00
— Nossa Senhora de Fátima
— Intenção Particular
— Maria da Silva Duarte e família
— Maria Ferreira Dias
— Maria Augusta Marques da Silva e família
— Manuel António Pires, esposa e filhos
— Cecília Martins de Lima
— Fernando Barbosa Pires
— Maria Alice de Boaventura Afonso
— Manuel Neto Gomes
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Joaquim Gonçalves Rossas Jorge
Sábado, 14 de setembro — 17h30
— Maria Ferreira Dias (30.º Dia)
Domingo, 15 de setembro — 08h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 14 de setembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Até recomeçar a Catequese

aceitam-se Voluntários
Domingo, 15 de setembro — 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 10.º Ano

— Até recomeçar a Catequese
aceitam-se Voluntários
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Ano da Fé
Sacramento do Matrimónio

 Segundo o desígnio
originário de Deus a união
matrimonial é indissolúvel,
como afirma Jesus Cristo: ‘O
que Deus uniu não o separe
o homem’ (Mc 10, 9)”  (CCIC,
n.º 338).

Sendo a primeira vivência
comunitária que geralmente
temos, a família pode e deve

ser também a primeira experiência eclesial, ou
“Igreja doméstica”, porque nela “cada
membro, a seu modo, exerce o sacerdócio
batismal, contribuindo para fazer da família
uma comunidade de graça e de oração, escola
de virtudes humanas e cristãs, lugar do primeiro
anúncio da fé aos filhos”  (CCIC, n.º 350).

Por isso, não é por acaso que constante-
mente ouvimos dizer que a primeira respon-
sabilidade da Catequese Paroquial é da famí-
lia, que encontra na Igreja uma ajuda para
cumprir a sua missão de educar na fé.

— Manuel dos Santos Boaventura
— Daniela Novo
— Maria dos Anjos Ribeiro

Cristo não admite partilhas:
“Quem não é por Mim,

é contra Mim”.
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Outros assuntos
23.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Sab 9, 13-19 (gr. 13-18b);
Salmo – Sal 89 (90), 3-4. 5-6. 12-13. 14 e 17;
2.ª Leit. – Flm 9b-10. 12-17;
Evangelho – Lc 14, 25-33.

A Liturgia da Palavra deste 23.º Domingo
Comum faz-nos um convite à Fé numa Op-
ção Radical. O acto de fé em Jesus realiza-se
e torna-se concreto, abrangendo a realidade
do homem em todas as suas dimensões, tanto
as do corpo como as sociais e históricas.

A adesão a Jesus tem exigências radicais
e comporta rupturas e o sacrifício de certas
realidades e de certos valores que, ou são um
acto de desespero e demissão, frente ao senti-
do da existência, ou a abertura da ordem terre-
na à realidade de Deus que vem do alto, como
graça. Quem optou por Cristo, está livre de si
mesmo.

A 1.ª Leitura, do Livro da Sabedoria, vem
dizer-nos que todas as religiões nos manifes-
tam  que sempre existiu um esforço mais ou
menos consciente, da parte do homem, para
procurar conhecer a Deus  e Lhe ser agradá-
vel, ou pelo menos a temê-l'O.

Acontece, porém, que o homem, entregue
a si mesmo, dificilmente se desliga de ídolos a
que se ligou. Mas Deus, de revelação em re-
velação, apenas por amor, dá-Se a conhecer, e
de tal forma o faz que, na Pessoa de Seu Filho
Jesus Cristo, comunica aos homens a Sua pró-
pria sabedoria, e tem sido  para eles um refú-
gio seguro, como proclama o Salmo Respon-
sorial: “Ó Senhor, Vós tendes sido o nosso
refúgio através das gerações”.

Na 2.ª Leitura, S. Paulo, na sua carta a
Filémon, conta-nos a história de um escravo,
para nos aconselhar um procedimento de fé e

Passeio dos Idosos a Fátima
Informam-se todos os inscritos no pas-

seio a Fátima, promovido pela Camara
Municipal, que têm de estar no adro da
Igreja pelas 06h45.

Formação de Catequistas
Ao longo desta semana, das 21h00 às

23h00, decorre no Centro Paroquial de
Esposende uma Acção de Formação de
Catequistas.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende esta

semana só funciona no seguinte horário:
Sexta ..............................  18h00 – 18h30
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente ou na impossibilidade
de usarem este horário podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

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.

caridade. Um escravo que foge do domínio do
seu senhor, é enviado de novo por S. Paulo,
para esse mesmo senhor com as suas melho-
res recomendações:  “Se me consideras, pois,
em união contigo,  recebe-o, como se fora
a mim mesmo”.

Um novo tipo de escravatura se instalou no
mundo de hoje. Estruturas económicas impró-
prias e, quem sabe, mesmo desumanas; domí-
nio da máquina sobre o homem; a droga con-
tra a boa alimentação; a escandalosa publici-
dade contra o direito da vida privada, etc. Para
tudo isto que perverte o homem, só um espírito
de fé como opção radical pode levar a um
bom caminho.

No Evangelho  Jesus diz-nos que a sereni-
dade da vida cristã exige reflexão, fé  e deci-
são, na medida em que todo o baptizado deve
renovar constantemente o seu compromisso
com Ele e por Ele: “Quem não carrega com
a própria cruz para Me seguir, não pode
ser Meu discípulo(...) Aquele de vós que não
se desligar de todos os seus bens, não pode
ser Meu discípulo”. Tal compromisso, porém,
não o será de verdade, se não houver uma re-
núncia ao amor próprio, ao egoísmo e aos pra-
zeres do mundo. Cristo não admite partilhas:
“Quem não é por Mim, é contra Mim”. Im-
pregnado de amor de Deus, está o homem en-
tregue às tarefas deste mundo, que ele execu-
ta não superficialmente ou apoiando-se nos pró-
prios recursos humanos. As duas breves pará-
bolas de Lucas são uma severa advertência
contra qualquer compromisso superficial.

Não é fé de conveniência, nem fácil roman-
tismo, nem desejo de pertença sociológica. Uma
opção “madura” de fé exige, particularmen-
te, autonomia e dedicação. Mas sendo a fé pri-
mariamente uma resposta a um  amor que se
manifesta a nós mesmos, a educação para a
dedicação humana torna-se importante, porque
nos faz capazes de nos dedicarmos a Deus.




