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Domingo, 06 de Fevereiro
10h00 – Paroquianos

12h00 – Santíssimo Sacramento
(Adoração do Santíssimo até às 19h00)

19h00 –  Maria de Lurdes Novo Vareiro
Machado

Segunda, 07 de Fevereiro — Só às 16h30

— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 08 de Fevereiro — 19h00
— José Ferreira Laranjeira e esposa
— Amélia Macoa, Osmerina e mãe
— Intenção particular

Quarta, 09 de Fevereiro — Só às 16h30

— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 10 de Fevereiro — 19h00
— Samuel António Vieira dos Santos (30.º

Dia)
— Joaquim Martins Gonçalves Sá
— Intenção particular

Sexta, 11 de Fevereiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 12 de Fevereiro — 19h00
— Maria da Silva Duarte e família

Domingo, 13 de Fevereiro
10h00 – Paroquianos

12h00 – P. Francisco Marques, P. Augusto
Carvalho e P. João Soares

19h00 –  Maria Benedita Fernandes da Silva

Sábado, 12 der Fevereiro
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas
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Ser discípulo de Cristo é:
– ser «sal da terra»...

– ser «luz do mundo»...

(In)formação
Semanal 558
06 a 13 de Fevereiro de 2011Domingo, 06 de Fevereiro

Domingo, 13 de Fevereiro

Sábado, 12 de Fevereiro
— Da responsabilidade

das crianças e Catequistas
do 2.º e 5.º Ano

Sábado, 12 de Fevereiro

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— Maria Emília Vilarinho
— Teresa Castro
— Maria Esteves

— Da responsabilidade
do 8.º Ano da Catequese

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 9.º Ano da Catequese

— Maria da Conceição Esteves
— Pedro Esteves
— Pedro Rosa
—

— Da responsabilidade dos
       das crianças e Catequistas

do 6.º Ano

Serviço de Acólitos

— Ricardo Cruz
— Maria Helena Agante
— Ana Pereira
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Grupo
Nossa Senhora

das Dores



Outros assuntos
Catequese e Família

A família será cristã se desde o seu início
for uma família que une fé e vida, e que, por-
tanto, catequiza todos os seus elementos. A
catequese será eficaz e atingirá os seus ob-
jectivos mais importantes se acontecer de ma-
neira viva e firme na vida familiar.

A família é e sempre será a primeira esco-
la de fé, porque nela o testemunho dos pais
fala mais que qualquer outra palavra, qual-
quer gesto ou imagem. Não há melhor forma
de catequizar do que as atitudes tomadas pe-
los pais e que são percebidas, entendidas e
assimiladas com interesse, curiosidade e amor
pelos filhos.

A família é a primeira escola catequética,
porque a família é mesmo a primeira Igreja
de cada pessoa. A família com o seu testemu-
nho vivo e diário de fé é a fonte mais neces-
sária de uma evangelização que vai forman-
do pessoas novas para um mundo novo que
exige posturas novas, visando sempre a con-
cretização do Reino de Deus entre nós, atra-
vés de nós e para nós.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende con-

tinua a funcionar  no seu horário normal
de Inverno, que é o seguinte:
Terça ................................  19h30 – 20h00
Quinta ..............................  19h30 – 20h00
Sábado .............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

V Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit – Is 58, 7-10;
Salmo – Sal 111, 4-5. 6-7. 8a e 9;
2.ª Leit  – 1 Cor 2, 1-5;
Evangelho – Mt 5, 13-16.

A Palavra de Deus deste 5.º Domingo do
Tempo Comum convida-nos a reflectir sobre
o compromisso cristão. Aqueles que foram
interpelados pelo desafio do "Reino" não po-
dem remeter-se a uma vida cómoda e instala-
da, nem refugiar-se numa religião ritual e feita
de gestos vazios; mas têm de viver de tal for-
ma comprometidos com a transformação do
mundo que se tornem uma luz que brilha na
noite do mundo e que aponta no sentido des-
se mundo de plenitude que Deus prometeu
aos homens – o mundo do "Reino".

A primeira leitura apresenta as condições
necessárias para "ser luz": é uma "luz" que
ilumina o mundo, não quem cumpre ritos re-
ligiosos estéreis e vazios, mas quem se com-
promete verdadeiramente com a justiça, com
a paz, com a partilha, com a fraternidade. A
verdadeira religião não se fundamenta numa
relação "platónica" com Deus, mas num com-
promisso concreto que leva o homem a ser
um sinal vivo do amor de Deus no meio dos
seus irmãos.

A segunda leitura avisa que ser "luz" não
é colocar a sua esperança de salvação em es-
quemas humanos de sabedoria, mas é identi-
ficar-se com Cristo e interiorizar a "loucura
da cruz" que é dom da vida. Pode-se esperar
uma revelação da salvação no escândalo de
um Deus que morre na cruz? Sim. É na fragi-
lidade e na debilidade que Deus se manifes-
ta: o exemplo de Paulo – um homem frágil e
pouco brilhante – demonstra-o.

No Evangelho, Jesus exorta os seus discí-

pulos a não se instalarem na mediocridade,
no comodismo, no "deixa andar"; e pede-lhes
que sejam o sal que dá sabor ao mundo e que
testemunha a perenidade e a eternidade do
projecto salvador de Deus; também os exor-
ta a serem uma luz que aponta no sentido das
realidades eternas, que vence a escuridão do
sofrimento, do egoísmo, do medo e que con-
duz ao encontro de um "Reino" de liberdade
e de esperança.

Embora muito breve, o evangelho coloca
na boca de Jesus estas duas características
dos seus discípulos. A primeira característi-
ca é ser "sal da terra": o discípulo de Jesus é
aquele que contempla este mundo, através da
"sabedoria" dos desígnios de Deus. No do-
mingo passado, S. Paulo dizia-nos que Jesus
é para nós sabedoria de Deus. É Cristo, Pala-
vra de Deus, que nos dá a conhecer os desíg-
nios de Deus, manifestados, de um modo es-
pecial, na Cruz. Hoje, S. Paulo diz-nos que
para anunciar Cristo e a sua cruz não basta a
sabedoria humana, mas também a força do
Espírito Santo que nos faz compreender as
palavras de Cristo, nas quais encontramos a
"sabedoria" cristã. É esta a sabedoria que deve
ser comunicada, pelos discípulos, ao mundo,
sendo sal da terra, para que o mundo faça a
experiência do sabor das coisas de Deus.

A segunda característica dos discípulos de
Cristo é ser "luz do mundo". Assim como
Cristo é a "Luz da Luz" (Credo), a luz verda-
deira que, ao vir ao mundo, ilumina todos os
homens, assim também devem ser os discí-
pulos. Há bem pouco tempo, no evangelho,
líamos que "para aqueles que habitavam na
sombria região da morte, uma luz se levan-
tou". Neste domingo, o evangelho diz-nos
como o discípulo de Cristo deve ser "luz":
pela prática do bem. A palavra "sal" indica o
testemunho dado pela palavra; a palavra "luz"
indica o testemunho dado pelas obras.




