
Serviço Litúrgico
Domingo, 29 de setembro — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 30 de setembro — 19h00
— Manuel Neto Gomes (1.º Aniv.º)
— Maria Ferreira Dias
— Albino Sampaio da Silva
— Manuel Pires Afonso
— Maria Lúcia Lisboa Pires e pais
— António Rosa Gonçalves Branco, esposa e

filha
— Augusto Rafael Couto da Costa
— José Carlos Costa, pai, sogra e Maria do

Nascimento
— Maria Boaventura Penteado
— Maria Augusta Marques da Silva e família
Quarta, 02 de outubro — 19h00
— Intenção Particular
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Maria da Saúde Ribeiro Rocha e marido
— Ludovina Rosa da Silva e família
— Martinho Brás Pires, pais e avós
— António Joaquim Pires e esposa
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos e

familiares
— Manuel Pires Afonso
— José Carlos, pai, irmão, sogra e Maria do

Nascimento
— Alvaro Ferreira Coutinho
Sábado, 05 de outubro — 17h30
Festa do Acolhimento (1.º Ano da Catequese)
— Associados do Coração de Jesus
Domingo, 06 de outubro — 08h30

Abertura do Novo Ano Pastoral
— Paroquianos

29 de setembro
a 6 de outubro de 2013
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Intenções das Missas
Sábado, 05 de outubro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do 6.º Ano da Catequese
Domingo, 06 de outubro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 10.º Ano

— Da responsabilidade
do 4.º Ano da Catequese
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Ano da Fé
A vida em Cristo

Sendo Deus o amor em si
mesmo, como vida partilha-
da  pelo Pai e o Filho na
unidade do Espírito, só no
amor se vai percebendo e
aprendendo. S. João é mui-
to claro neste ponto, escreven-
do assim:

“Amemo-nos uns aos ou-
tros, porque o amor vem de Deus, e todo aque-
le que ama nasceu de Deus e chega ao conhe-
cimento de Deus. Aquele que não ama não
chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor.
[…] A Deus nunca ninguém O viu; se nos
amarmos uns aos outros, Deus permanece em
nós e o seu amor chega à perfeição em nós”
(1 Jo 4, 7-8.12). Por isso, a vida em Cristo é
vida com os outros e para os outros, com a
aplicação solidária mais concreta – teologi-
camente concreta, podemos dizer.

(CCIC, n.º 401).

— Maria Celeste Sá Miranda
— Maria Laurentina Martins Vieira

O Céu depende
de nossa atitude generosa

na vivência do quotidiano...
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— Adolescentes do 7.º Ano



Outros assuntos
26.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Am 6, 1a. 4-7;
Salmo –Sal 145 (146), 7. 8. 9. 10;
2.ª Leit. – 1 Tim 6, 11-16;
Evangelho – Lc 16, 19-31.

As leituras deste domingo continuam a
falar-nos sobre o uso dos bens. Temas como
a avareza, a cobiça e o apego aos bens são
muito próprios no Evangelho de Lucas. O pro-
feta Amós, profeta da justiça social, alerta que,
na sociedade, há um grupo que esbanja e,
certamente, outro que passa necessidades.

A parábola contada por Jesus relata a in-
versão dos valores na eternidade: os ricos nada
terão e o Reino será dos pobres. Há um gran-
de abismo entre o egoísta e o pobre: ninguém
se pode aproximar de quem só pensa em si
mesmo. Por isso, tal homem isola-se, fica so-
litário no mundo escolhido por ele próprio. O
inferno é um mundo de isolamento: há um
abismo, diz-nos Jesus.

O evangelho deste domingo não nos fala
duma condenação dos ricos por serem ricos,
nem da salvação incondicional do pobre. O
que salvou Lázaro não foi só a falta de bens,
mas a sua humildade. Também o que conde-
nou o rico não foi a posse dos bens em si
mesmos, mas o mau uso deles: o esbanjamen-
to, o acumular e o egoísmo.

A pobreza é um valor evangélico. A con-
versão é um processo de empobrecimento. É
interessante observar que o Evangelho faz
uma relação entre pobreza e escatologia (=es-
tudo das realidades últimas). Há teólogos que
definem o purgatório como um processo de
última conversão que coincide com o último
empobrecimento. Quando deixamos de con-
fiar em nós próprios, quando deixarmos todos
os nossos apegos (materiais e afetivos), quan-

Direitos Paroquiais
Até ao final do Ano, é ocasião para todas

as Famílias cumpriram a sua Missão cristã,
pagando os Direitos Paroquiais. Faz parte da
missão de todas as Famílias a participação
activa e comprometida na Comunidade, a
Partilha de Bens e o Apostolado. Em Portu-
gal, está consignado, a partilha em todas as
ocasiões solicitadas, nas campanhas e anual-
mente a partilha de um dia de Rendimento da
Família. Ao Senhor que tudo nos dá, devolve-
mos uma parte, para a missão da nossa Co-
munidade.

Os direitos paroquiais são pagos por nor-
ma entre Outubro e Dezembro e entram no
fundo Paroquial do qual se pagam as despe-
sas da vida e apostolado da Comunidade. Este
Fundo Paroquial é gerido pelo Conselho para
os Assuntos Económicos da Paróquia (Fábri-
ca da Igreja).

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende con-

tinua a funcionar no seguinte horário:
Segunda .........................  18h00 – 18h30
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Serviço de Confissões
A Igreja Matriz de Esposende continua

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

do a nossa vida estiver totalmente livre nas
mãos de Deus, então estaremos totalmente
empobrecidos para entrar no Céu. A Vida
Eterna, portanto, será um estado de vida de
total entrega a Deus, uma total confiança que
será abraçada com o total despojamento. A
vida é uma oportunidade para o despojamen-
to gradual de nós mesmos.

Para quem se satisfaz com relatos sobre
os sinais do além e o diálogo com os mortos,
o Evangelho deixa claro que não é possível
que isso aconteça. O rico quer que o milagre
converta os seus familiares. Abraão (como
um interlocutor de Deus) esclarece-nos que
se os ricos não vêem o milagre da vida de
cada dia, se não são tocados pela Palavra de
Deus (Moisés e os profetas), já estão conde-
nados. Não são os prodígios nem as visões,
mas sim o milagre de cada dia que nos con-
duz a uma abertura para a vida, para o amor.
Por isso, cada minuto de nossa vida deve ser
bem gasto, deve ser bem aproveitado.

No mundo tão materialista e egoísta em
que vivemos, o valor da generosidade perde
espaço. O Evangelho convida-nos a termos
uma atitude generosa com a vida, com os bens;
ensina-nos a partilhar. Uma parábola do Ta-
oismo diz-nos que quando a pessoa vai para o
inferno, descobre que lá existe um grande
banquete, nada de fogo e enxofre de que fa-
lam algumas tradições. As pessoas estão sen-
tadas ao redor de grandes mesas redondas,
com pilhas e pilhas de todos os tipos possíveis
e imagináveis de pratos deliciosos. Só há um
problema: os garfos, as colheres e as facas
são do mesmo tamanho que as mesas, e as
pessoas esforçam-se em vão para comer com
esses talheres enormes. Quando alguém che-
ga ao Céu, encontra o mesmo banquete, mas
com uma diferença: as pessoas sentadas de
lados opostos da mesa dão comida umas às
outras. O Céu depende de nossa atitude ge-
nerosa.




