
Serviço Litúrgico
Domingo, 26 de outubro — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 27 de outubro — 19h00
— Maria Dias Couto (30.º Dia)
— Albino Sampaio da Silva e família
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Augusto Rafael, avós e tia
— Cecília Martins de Lima e filho
— Emília Joaquina, José Carlos Costa e família
— Fernando Barbosa Pires, pais e irmão
— Laurentina Barbosa Miranda e marido
— Manuel Fortunato Boaventura e família
— Manuel Pires Afonso, filhos e família

Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Elvira Lima Miranda dos Santos, ma-

rido, filho e Carminda Pires
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— Rosa Lopes e família
— Almas
Quarta, 29 de outubro — 19h00
— Associados do Coração de Jesus
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e irmão
— Almerinda Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos e

família
— Anselmo Boaventura, esposa, filha, pais e

sogros
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Manuel Pires Afonso, filhos e famíla
— Maria Celeste Pires e Alice Boaventura
— Maria Celina Silva Soua
— Maria Ferreira Dias, irmã e cunhado
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
Sábado, 1 de novembro — 16h00
— Fiéis Defuntos
Domingo, 2 de novembro — 08h30
— Fièis Defuntos
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Intenções das Missas
Sábado, 1 de novembro – 16h00

Leitores:

Acólitos:
 — Da responsabilidade

do 2.º e 5.º Ano da Catequese
Domingo, 2 de novembro – 08h30

Leitores:

    — Adolescentes do 7.º Ano
Acólitos:

    — Adolescentes do 10.º Ano

— Da responsabilidade
do 6.º Ano da Catequese
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— Daniela Novo
— Maria dos Anjos Ribeiro

Encontrar a raiz dos mandamentos
é muito mais importante
que saber qual o maior...

• • •    • • •    • • •    • • •     • • •    • • •

26 de outubro
a 2 de novembro de 2014

Peditório Arciprestal
No próximo fim de semana, e de acordo

com decisão dos párocos do Arciprestado de
Esposende, o ofertório das missas reverte, em
todas as paróquias, para o mesmo Arcipresta-
do para fazer face às suas despesas com as
diversas atividades, nomeadamente com a in-
ventariação do Património Religioso. Nãodei-
xemos de colaborar.

Celebração dosFiéis Defuntos
Conforme já foi anunciado no Cemitério,

no ano passado, e no nosso último Boletim
Informativo, a nossa celebração dos Fiéis
Defuntos, este ano, será no próximo sábado,
dia 1 de novembro, às 16h00 e, como de
costume, se o tempo o permitir, será no Ce-
mitério. Por este motivo, o horário do Cartó-
rio Paroquial será das 15h00 às 15h30.



Outros assuntos
30.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Ex 22, 20-26;
Salmo – Sal 17, 2-3. 7. 47 e 51ab;
2.ª Leit. – 1 Tes 1, 5c-10;
Evangelho – Mt 22, 34-40.

A liturgia deste fim de semana mostra-nos
a exigência de Jesus quanto ao amor a Deus,
que não pode ser fragmentado, mas deve ser
de todo coração, alma e entendimento. Sen-
do assim, nosso amor pelo irmão também será
total. Na perspectiva de Jesus, amar a Deus
e amar os irmãos, não são dois mandamentos
diversos, mas duas faces da mesma moeda.

As leituras dizem-nos, de forma clara e
inquestionável, que o amor está no centro da
experiência cristã. O que Deus exige de cada
um de nós é que deixe o seu coração ser sub-
mergido pelo amor.

A primeira leitura garante que Deus não
aceita a perpetuação de situações intolerá-
veis de injustiça, opressão e desrespeito pe-
los direitos e pela dignidade dos mais pobres.

Como exemplo, a leitura fala da situação
dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas e dos
pobres, vítimas da especulação dos podero-
sos: qualquer injustiça ou arbitrariedade pra-
ticada contra um irmão indefeso é um crime
grave contra Deus, que nos afasta da comu-
nhão com Deus e nos coloca fora da órbita
da Aliança.

A segunda leitura apresenta-nos o exem-
plo da comunidade de Tessalónica que, ape-
sar da hostilidade e da perseguição, apren-
deu a percorrer, com Cristo e com Paulo, o
caminho do amor e do dom da vida.

Esse percurso, cumprido na alegria e na
dor, tornou-se semente de fé e de amor, que
deu frutos noutras comunidades cristãs do
mundo grego. Dessa experiência comum,

nasceu uma imensa família de irmãos, unida
à volta do Evangelho e espalhada por todo o
mundo grego.

O Evangelho afirma, de forma clara e in-
questionável, que toda a revelação de Deus
se resume no amor a Deus e aos irmãos. Os
dois mandamentos não podem separar-se:
“amar a Deus” é cumprir a sua vontade e
estabelecer com os irmãos relações de amor
e de serviço, até ao dom total da vida. O res-
tante é explicação e aplicação à vida prática
dessas duas coordenadas fundamentais da
vida cristã.

A questão do maior mandamento da Lei
não era uma questão pacífica e era, no tem-
po de Jesus, objeto de debates intermináveis
entre os fariseus e os doutores da Lei. A pre-
ocupação em atualizar a Lei, de forma a que
ela respondesse a todas as questões que a
vida do dia a dia punha, tinha levado os dou-
tores da Lei a deduzir um conjunto de 613
preceitos. Esta multiplicação dos preceitos
legais lançava, evidentemente, a questão das
prioridades: todos os preceitos têm a mesma
importância, ou há algum que é mais impor-
tante do que os outros?

A resposta de Jesus, no entanto, supera o
horizonte estreito da pergunta e vai muito
além, situando-se ao nível das opções pro-
fundas que o homem deve fazer. O impor-
tante, na perspectiva de Jesus, não é definir
qual o mandamento mais importante, mas en-
contrar a raiz de todos os mandamentos.

De acordo com o exemplo e o testemu-
nho de Jesus, o amor aos irmãos passa por
prestar atenção a cada homem ou mulher com
quem nos cruzamos pelos caminhos da vida,
independente de raça, cor ou religião, sentir-
se solidário com as alegrias e sofrimentos de
cada pessoa, partilhar as desilusões e espe-
ranças do próximo e fazer da própria vida um
dom total a todos.

Confraria do Santíssimo
Depois de reflectir e dialogar com al-

guns elementos que se manifestaram dis-
poníveis para integrar os órgãos da Con-
fraria do santíssimo, podemos apresentar,
como prometi no último Informativo, que
a Confraria será constituída do seguinte
modo:

Mesa administrativa:
Manuel António Lisboa Pires
Paulino Martins Marques
Vitor Manuel Afonso da Silva
Jaime Lemos da Silva
Manuel Augusto Gomes da Costa

Conselho Fiscal:
Jose Manuel Pires da Silva
Jorge Couto Pires
Alfredo Torre da Silva

Mesa da Assembleia Geral:
António Silva Barbosa
José Manuel Gonçalves Costa e Silva
Manuel Jorge Ramos de Lemos

Zeladoras do altar do Santíssimo:
Maria Lurdes Palmeira de Sá
Maria Fernanda Silva Miranda Barros
Maria Torres de Lemos
Maria da Luz Pires Couto Costa

Zeladoras das toalhas do altar.
Maria de Lurdes Palmeira de Sá

Opas  e outras Alfaias:
Maria Fernanda Pires Palmeira
Maria Alzira Baltazar Clemente
Turibulo: João Filipe Boaventura Pires
Naveta: Tagilde Jorge Pires

Depois de se lavrar a Ata desta eleição,
pediremos ao Sr. Arcebispo a homologa-
ção da Confraria e tomarão posse em data
a designar posteriormente.


