
Serviço Litúrgico
Domingo, 19 de outubro — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 20 de outubro — 19h00
— Almas
— Albino Sampaio da Silva e família
— António Jorge Miranda Pires e avós
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Augusto Rafael Couto Costa
— Carlos Manuel Cruz da Silva
— Emília Joaquina, José Carlos Costa e família
— Manuel Pires Afonso, filhos e família
— Maria Adília de Lemos e marido
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Rui Paulo Barbosa Vieira, avó e bisavós
— Carlos Manuel Cruz da Silva
— Emília Joaquina Barbosa
— Maria Dias Couto

Quarta, 22 de outubro — 19h00
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e irmão
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Álvaro Ferreira Coutinho, pais e sogros
— Ana Gonçalves Ferreira e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Carlos Manuel Cruz Silva e M.ª Ferreira Pires
— Daniel Gonçalves Jorge, esposa e filhos
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Ludovina Rosa da ilva, marido e filhos
— Manuel Pires Afonso, filhos e família
— Maria Barbosa e família
— Maria Ferreira Dias, irmã e cunhado
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogros
Sábado, 25 de outubro — 17h30
— Nossa Senhora do Rosário
Domingo, 26 de outubro — 08h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 25 de outubro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
 — Da responsabilidade

do 1.º e 6.º Ano da Catequese
Domingo, 26 de outubro – 08h30

Leitores:

    — Adolescentes do 8.º Ano
Acólitos:

    — Adolescentes do 7.º Ano

— Da responsabilidade
do 4.º Ano da Catequese
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— Maria Helena Jorge Boaventura
— Manuel dos Santos Boaventura

Deus deve ser sempre
a nossa prioridade

em todas as circunstâcias...
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19 a 26 de outubro de 2014

Dia Mundial das Missões
“Em muitas regiões, escasseiam as voca-

ções ao sacerdócio e à vida consagrada. Com
frequência, isso fica-se a dever à falta de um
fervor apostólico contagioso nas comunida-
des, o que faz com as mesmas sejam pobres
de entusiasmo e não suscitem fascínio.”

Papa Francisco

Celebração dosFiéis Defuntos
Com a suspensão do Feriado Nacional de

Todos os Santos, a celelbração dos Fiéis De-
funtos ficou para o 1.º fim-de-semana de
Novembro. Assim, e conforme já foi anunci-
ado no Cemitério, no ano passado, a nossa
celebração dos Fiéis Defuntos, este ano, será
no dia 1 de novembro, às 16h00 e, como de
costume, se o tempo o permitir, será no Ce-
mitério.



Outros assuntos
29.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 45, 1. 4-6;
Salmo – Sal 95, 1 e 3. 4-5. 7-8. 9-10a.c;
2.ª Leit. – 1 Tes 1, 1-5b
Evangelho – Mt 22, 15-21.

A liturgia deste domingo alerta-nos que
Deus deve ser sempre a nossa prioridade e
que é a Ele que devemos subordinar toda a
nossa existência; mas avisa-nos também que
Deus convoca-nos para um compromisso efe-
tivo com a construção do mundo. A primeira
leitura sugere que Deus é o verdadeiro Se-
nhor da história e que é Ele quem conduz a
caminhada do seu Povo rumo à realização
plena. Os homens que atuam e intervêm na
história são apenas os instrumentos de que
Deus se serve para concretizar os seus pro-
jetos de salvação.

A segunda leitura apresenta o exemplo de
uma comunidade cristã que colocou Deus no
centro do seu caminho e que, apesar das difi-
culdades, se comprometeu de forma corajo-
sa com os valores de Deus. Eleita por Deus
para ser sua testemunha no meio do mundo,
vive ancorada numa fé ativa, numa caridade
esforçada e numa esperança inabalável.

O Evangelho ensina que o homem, sem
deixar de cumprir as suas obrigações com a
sua comunidade, pertence a Deus e deve
entregar toda a sua existência nas mãos de
Deus. Tudo mais deve ser relativizado, inclu-
sive a submissão ao poder político.

No entanto, embriagados pelo turbilhão das
liberdades e das novas descobertas, os ho-
mens do nosso tempo consideraram que eram
capazes de descobrir, por si próprios, os ca-
minhos da vida e da felicidade e que podiam

prescindir de Deus. Instalaram-se no orgulho
e na auto-suficiência e deixaram Deus de fora
das suas vidas. É preciso voltarmos a Deus e
redescobrirmos a sua centralidade na nossa
existência. Deus não atenta contra a nossa
identidade e a nossa liberdade.

Para o cristão, Deus é a referência fun-
damental e está sempre em primeiro lugar;
mas isso não significa que o cristão viva à
margem do mundo e se demita das suas res-
ponsabilidades na construção do mundo.

O cristão deve ser um cidadão exemplar,
que cumpre as suas responsabilidades e que
colabora ativamente na construção da socie-
dade humana. Vive de olhos postos em Deus;
mas não se escusa a lutar por um mundo
melhor e por uma sociedade mais justa e mais
fraterna.

Celebramos, neste domingo, o Dia Mun-
dial das Missões, que “é também um mo-
mento propício para reavivar o desejo e o
dever moral de participar jubilosamente
na missão ad gentes. A contribuição mone-
tária pessoal é sinal de uma oblação de si
mesmo, primeiramente ao Senhor e depois
aos irmãos, para que a própria oferta ma-
terial se torne instrumento de evangeliza-
ção de uma humanidade edificada no
amor” – diz-nos o Papa Francisco na men-
sagem para este dia, que continua:.

“Neste Dia Mundial das Missões, diri-
jo o meu pensamento a todas as Igrejas
locais: Não nos deixemos roubar a alegria
da evangelização! Convido-vos a mergu-
lhar na alegria do Evangelho e a alimen-
tar um amor capaz de iluminar a vossa
vocação e missão.”

Peçamos ao Senhor que nossas ações
sejam sempre de acordo com os valores de
Jesus, fundamentadas no Evangelho, tendo em
vista o bem e a justiça para todos.

Revisão do PDM
A Câmara Municipal de Esposende infor-

ma que decorre, entre 16 de outubro e 26 de
novembro, o período de discussão pública da
proposta de revisão do Plano Diretor Munici-
pal (PDM) de Esposende, de acordo com o
Edital publicado no Diário da República.

Os documentos que integram a proposta
de revisão do PDM encontram-se disponíveis
para consulta no serviço de atendimento da
Câmara Municipal, entre as 8h30 e as 16h00,
e na página da Internet do Município, em
www.cm-esposende.pt, assim como nas Jun-
tas de Freguesia do concelho.

No decurso do período de discussão públi-
ca, os interessados poderão apresentar por es-
crito, reclamações, observações, sugestões e
pedidos de esclarecimento sobre a proposta de
revisão, através de requerimento dirigido ao
Presidente da Câmara Municipal, identifican-
do devidamente o seu subscritor.

Confraria do Santíssimo
Depois da chamada de atenção sobre as

eleições para os órgãos da Confraria do San-
tíssimo Sacramento, foram-me entregues até
agora duas listas para preencherem aqueles
órgãos.

Contudo, e porque não estão habituados a
eleições, por causa da sua conotação política,
pediram-me que a eleição fosse feita por mim,
na qualidade de Órgão de Vigilância.

Deste modo, fica desmarcada a reunião
marcada para o dia 22/10/2014, às 19h30, no
final da Eucaristia, na Igreja Paroquial. Até
lá irei reflectir sobre o assunto e no próximo
Informativo darei conta da decisão tomada e
serão divulgados os nomes dos eleitos para
assumirem aquelas funções.




