
Serviço Litúrgico
Domingo, 13 de outubro — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 14 de outubro — 19h00
— Elbino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Albino Sampaio da Silva
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Manuel Pires Afonso
— Albino Gonçalves da Silva Marucho e sogra
— Amélia Gonçalves Couto, marido e filho
— António Jorge Miranda Pires e avós
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Albino de Jesus Pires e esposa
— Rosa Lopes, neto, pais, tios e avós
— Carlos Pires Fernandes, mãe e tia Maria
— Manuel da Silva Pires e filhos
— Augusto Rafael Couto da Costa
— Emília Barbosa Miranda e família
— Manuel Boaventura Pires, esposa e filha
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Rui Filipe e Nuno
— José Carlos e família e Maria do Nascimento
Quarta, 16 de outubro — 19h00
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António José, esposa e filhos
— Joaquim Pires da Rocha, filho, neto e nora
— Maria Gonçalves Jorge, marido e pais
— Celina da Silva Barbosa
— Manuel Pires Afonso
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Mário Manuel Brás da Silva e avós
— Maria de Lemos Neiva, irmãos e cunhado
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Ana Gonçalves Ferreira e familiares
— Álvaro Ferreira Coutinho
Sábado, 19 de outubro — 17h30
— Cecília Barbosa
Domingo, 20 de outubro — 08h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 19 de outubro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do 3.º e 4.º Ano da Catequese
Domingo, 20 de outubro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 8.º Ano

— Da responsabilidade
do 5.º Ano da Catequese
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Ano da Fé
Os mandamentos da Lei

Os mandamentos da Lei
de Deus indicam-nos atitu-
des fundamentais, como ori-
entação básica dos nossos
sentimentos e atitudes para
com Deus e os outros.

Em Jesus Cristo, todos
eles são levados ao pleno
cumprimento, existencial-

mente demonstrados e propostos: “Ao jovem
que lhe faz esta pergunta [‘Mestre, que devo
fazer de bom para alcançar a vida eterna?’],
Jesus responde: ‘Se queres entrar na vida,
observa os mandamentos’, e acrescenta: ‘Vem
e segue-me’ (Mt 19, 16-21). Seguir Jesus im-
plica observar os mandamentos. A Lei não é
abolida, mas o homem é convidado a
encontrá-la na pessoa do divino Mestre, que
em si mesmo a cumpre perfeitamente, lhe
revela o pleno significado e atesta a sua pere-
nidade” (CCIC, n.º 434).

— Manuel dos Santos Boaventura
— Daniela Novo

Só quando abrimos o coração
e os olhos da fé, podemos perceber

que tudo é graça...
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— Adolescentes do 9.º Ano



Outros assuntos
28.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – 2 Reis 5, 14-17;
Salmo – Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4;
2.ª Leit. – 2 Tim 2, 8-13;
Evangelho – Lc 17, 11-19.

Salta aos olhos a mensagem da Palavra
de Deus neste Domingo: a gratidão,  o
reconhecimento cheio de amor pela ação
benéfica de Deus na nossa vida. Gratidão e
ingratidão – eis o que aparece nas leituras
de hoje. Primeiro, a gratidão de Naamã, um
pagão, inimigo de Israel, que, no entanto, sabe
ser agradecido a Deus. Curado da sua lepra,
voltou para agradecer ao profeta Eliseu e,
como sinal de conversão ao Deus verdadeiro,
levou terra de Israel para Damasco, sua
cidade, para, sobre essa terra, adorar a Deus.
O reconhecimento pelo benefício de Deus fez
desse pagão um amigo do Senhor e salvou a
sua existência de um caminho sem sentido.
Também a gratidão de outro pagão, o leproso
samaritano que soube, reconhecido, voltar a
Jesus “para dar glória a Deus” .  Mas
também, hoje, aparece a ingratidão. Nove
leprosos, filhos do povo de Israel, que curados,
não voltaram para agradecer o dom... Dez
foram curados, somente um foi salvo, o leproso
pagão e estrangeiro: “Levanta-te e vai para
casa! A tua fé te salvou!”

Hoje, temos tudo... Chegamos a um alto
grau de desenvolvimento tecnológico e
científico, compreendemos tantos dos
processos e dinamismos da natureza e, num
mundo ativista e auto-suficiente, temos a
sensação ilusória de que nos bastamos, de que
tudo é nosso, de que tudo é fruto dos nossos
esforços, de que tudo foi, simplesmente,

Visita Pastoral
Na próxima sexta-feira, dia 18, às 21h00,

no Centro Paroquial de Esposende, haverá
1.º Encontro de Evangelização, inserido na
dinâmica vivencial da Visita Pastoral ao nos-
so Arciprestado.

Este encontro é destinado a todos os
Catequistas, Movimentos de Apostolado, Mi-
nistros Extraordinários da Comunhão, Grupos
de Jovens, Zeladoras de Altares, Comissões
de Festas e todos os que queiram participar.

Comissão de S. Lourenço
Vice-Presidente – Manuel Dias Branco
Secretário – Manuel António Lisboa Pires
Tesoureiro – Jaime Couto Fernandes
Vogais: Adélia Rocha Pereira Cardante, Albino

Rossas Lemos, Aurélio Lima Gonçalves, Car-
los Manuel Clemente da Costa, Edgar Jorge
Pires, Fernanda Pires Ribeiro, Guilherme Ale-
xandre Enes Cepa, Hugo Alexandre Vale
Roças, Jéssica Clemente Azevedo, Jorge
Albino Fortunato Boaventura, Jorge Augus-
to Clemente Branco, Jorge Couto Pires, José
Carlos Penteado Boaventura, José Luís Ro-
drigues Sampaio da Silva, José Manuel Al-
ves Barbosa, José Manuel Gonçalves da
Costa e Silva, Luís Miguel da Silva Cunha,
Manuel Ferreira Clemente, Maria Amélia Pi-
res Clemente, Maria de Fátima Ribeiro Pe-
reira, Maria Madalena Pires da Silva, Mário
Dias Branco, Michael Neiva da Silva, Nádia
Cristina Jorge Pires, Paulino Martins Mar-
ques, Ramiro Lopes Neto, Tiago André Pe-
reira Fernandes, Tiago Fernandes Araújo,
Vera Lúcia Clemente Branco e Vítor Domin-
gos Neves Queirós.

conquista nossa. Vamo-nos tornando cegos
para a presença cuidadosa, providencial e
cheia de amor de um Deus que vela sempre
por nós. Vamo-nos tornando gravemente
insensíveis para perceber a vida como dom,
como graça, como presente. É impressionante
como o mundo nos vai tornando adormecidos,
insensíveis mesmo, para Deus! Se avida já
não é mais percebida como um dom, também
do nosso coração já não brota mais a ação de
graças. Mas, uma vida assim é ela mesma,
sem graça, ela mesma uma “des-graça”! Só
quando abrimos o coração e os olhos da fé,
podemos perceber que tudo é graça, imenso
dom de um Amor sem fim e, então, seremos
realmente curados de uma vida sem sentido e
libertos para correr livres nos caminhos da
existência. Poderemos ouvir a palavra de
Jesus: “Levanta-te e vai!... A tua fé te
salvou!” Salvou-te de uma vida mesquinha,
fechada, incapaz de olhar as estrelas, incapaz
de comunhão com o Pai do céu, incapaz de
dizer “Pai nosso”  e de reconhecer nos outros
teus irmãos... Mas, para isso, é necessário um
coração de pobre, um coração humilde, que
reconheça que tudo quanto possuímos foi
recebido de Deus.

Vale, então, para nós, no corre-corre da
vida, a advertência de São Paulo, na segunda
leitura de hoje: “Lembra-te de Jesus Cristo,
ressuscitado de entre os mortos!” Lembrar-
se de Cristo é tê-lo como palavra última e total
de amor que o Pai nos pronunciou. Lembrar-
-se de Jesus é nunca esquecer que Deus está
conosco, amando-nos, perdoando-nos e
acolhendo-nos como Deus providente e
misericordioso. Lembrar-se de Jesus morto e
ressuscitado é nunca duvidar da misericórdia
de Deus e do seu compromisso na nossa
existência e na existência do mundo.


