
Serviço Litúrgico
Domingo, 3 de novembro — 08h30
— Irmãos da Confraria das Almas
Segunda, 4 de novembro — 19h00
— Manuel Neto Gomes (1.º Aniv.º)
— Almerinda Sá Ramos (1.º Aniv.º)
— Paulo Jorge Barros da Cunha
— Maria José Martins Rocha da Silva
— Albino Sampaio da Silva
— Manuel Pires Afonso
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Ana Antónia Barbosa, filha e netos
— Manuel Sampaio Monteiro, mãe e filha
— António Gonçalves Penteado

Manuel Marucho da Silva e esposa
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Augusto Rafael Couto da Costa
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria Adília de Lemos e marido
Quinta, 7 de novembro — 17h00

Missa da Unção dos Enfermos e Idosos
— Associados do Coração de Jesus
— Maria José Martins Rocha da Silva
— Álvaro Ferreira Coutinho
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Manuel Pires Afonso
— Maria Marques da Silva, marido e filhos
— Maria Lúcia Barbosa da Silva e marido
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Ludovina Rosa da Silva e família
— Maria Celeste Pires e Alice Boaventura
— Amélia Maria Meira Pires
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos e

família
Sábado, 9 de novembroo — 17h30
— Maria José Martins Rocha da Silva (30.º Dia)
Domingo, 10 de novembro — 08h30
— Irmãos da Confraria das Almas

3 a 10 de novembro de 2013
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Intenções das Missas
Sábado, 9 de novembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do 3.º e 4.º Ano da Catequese
Domingo, 10 de novembro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 9.º Ano

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

“Não roubar”
“O sétimo mandamento

– não roubar –, antes de
mais, proíbe o furto que é a
usurpação do bem alheio
contra a razoável vontade do
seu proprietário. É o que tam-
bém sucede no pagamento de
salários injustos; na especu-
lação sobre o valor dos bens

para obter vantagens com prejuízo para os
outros; na falsificação de cheques ou faturas.
Proíbe, além disso, cometer fraudes fiscais ou
comerciais, causar danos às propriedades pri-
vadas ou públicas. Proíbe também a usura, a
corrupção, o abuso privado dos bens sociais,
os trabalhos culpavelmente mal feitos e o es-
banjamento” (CCIC, n.º 508).

— Ana Cristina Couto Sá
— Maria de Sá

O encontro com Cristo
foi o motivo para um abrir
do coração e das mãos...
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— Adolescentes do 10.º Ano



Outros assuntos
31.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. - Sab 11, 22 - 12, 2;
Salmo - Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14;
2.ª Leit. - 2 Tes 1, 11 - 2, 2;
Evangelho - Lc 19, 1-10.

  A Liturgia da Palavra deste Domingo
aponta para uma verdadeira e maravilhosa
transformação do coração. O encontro com
Cristo foi o motivo para um abrir do coração
e das mãos. O gesto de Zaqueu de restituir o
quádruplo aos que havia defraudado e de dar
metade dos seus bens aos pobres, nasce de
uma transformação interior, de uma mudan-
ça de vida, provocada pelo encontro com Je-
sus. Encontrando o Amor, descobrindo que é
amado, torna-se alguém capaz de encontrar
os outros. Parece assim que há muita gente
que pode viver mal, só porque nunca encon-
trou na sua vida um verdadeiro amor.

Zaqueu era um homem habituado ao des-
prezo dos vizinhos por causa dos seus hábitos
de usura. Apesar de ser um homem perdido,
também era filho de Abraão, que só precisa-
va de um encontro que fizesse com que ele
sentisse o amor de alguém que o transformas-
se: Quando chegou ao local, Jesus olhou
para cima e disse-lhe: “Zaqueu, desce de-
pressa, que Eu hoje preciso de ficar em
tua casa”.

Quem é que poderia ficar indiferente a este
convite? Jesus olhou-o com amor, aproximou-
se dele e pediu-lhe acolhimento em sua casa.
O Encontro deu-se e a transformação interi-
or operou-se radicalmente. Só os vizinhos é
que não souberam interpretar o sentido deste
encontro que era de amor e acolhimento, e
não uma simples mistura com um pecador.
Cristo, tornando-se hóspede de Zaqueu, es-

Visita Pastoral
Encontro Arciprestal

No dia 8 deste mês, às 21h00, no Centro
Paroquial de Esposende, haverá 1.º Encontro
para Serviços e Ministérios da Liturgia, inse-
rido na dinâmica vivencial da Visita Pastoral ao
nosso Arciprestado, que  este fim de semana
acontece na paróquia de Gandra.

Este encontro é destinado a todos os leito-
res, sacristães, acólitos, cantores (organistas e
animadores de assembleia), Ministros Extraor-
dinários da Comunhão, Grupos de Jovens,
Zeladoras de Altares e todos os que queiram
participar.

Entretanto, temos esta semana o início da
Visita Pastoral à nossa paróquia, com o se-
guinte programa, na quinta-feira, dia 7:
15h00 – Visita às instituições
17h00 – Celebração da Santa Unção
18h30 – Encontro com as crianças e adoles-

centes da Catequese (todos os anos)
19h30 – Encontro com os crismandos
20h00 –  Reunião com a Fábrica da Igreja e

jantar
21h00 – Assembleia Paroquial (com todos os

movimentos, confrarias, comissões e orga-
nismos paroquiais), no Centro Paroquial.

Peditórios de S. Lourenço
Porque não foi feito na devida altura, a

Comissão de S. Lourenço realiza o seu
peditório neste domingo, dia 3 de Novembro.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende esta

semana só funciona no seguinte horário:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

clarece essa transformação e interpreta-a no
sentido da graça e da libertação: “Hoje en-
trou a salvação nesta casa”.

A 1.ª Leitura, do Livro da Sabedoria, afir-
ma que Deus não conhece a derrota. Tendo
criado o homem para a felicidade e para a
participação na vida divina, de forma alguma
o deixa abandonado a si mesmo. A cada um
oferece a oportunidade de um encontro, que
o mesmo é dizer, uma conversão à fé, ou uma
transformação interior: “Pois Vós amais tudo
quanto existe e não tendes aversão a coi-
sa alguma que fizestes; se tivésseis detes-
tado alguma criatura, não a teríeis forma-
do”. É evidente que uma observação delimi-
tada às fronteiras visíveis da Igreja deixa na
penumbra uma boa parte da humanidade.
Sabemos, porém, e os Documentos mais re-
centes da Igreja o confirmam, que as dimen-
sões da comunidade eclesial se estendem
muito para além do visível. A seu modo, todo
o homem tem possibilidade de chegar até
Deus, que é para nós tudo, Senhor, Rei e Deus,
como proclama oSalmo Responsorial: “Lou-
varei para sempre o Vosso nome, Senhor,
meu Deus  e meu Rei!”

Na 2.ª Leitura, da 2.ª Epístola de S. Pau-
lo  aos  cristãos de uma comunidade cristã
fundada por ele em Tessalónica, e onde se
começavam a esboçar algumas ideias sobre
a iminência do fim do mundo, um tipo de
milenarismo, o apóstolo condena esses tais ilu-
minados, embora ainda muito poucos, e
rectifica alguma interpretação menos verda-
deira que porventura se tenha dado à sua pri-
meira carta: “Não vos deixeis sem razão
abalar tão depressa, nem alarmar por
qualquer manifestação  profética, por pa-
lavras ou por carta que se diga vir de nós,
pretendendo que o dia do Senhor já teria
chegado”.




