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Domingo, 13 de Fevereiro
10h00 – Paroquianos
12h00 – P. Francisco Marques, P. Augusto

Carvalho e P. João Soares
19h00 –  Maria Benedita Fernandes da Silva
Segunda, 14 de Fevereiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 15 de Fevereiro — 19h00
— António Martins Neiva Soares e esposa
— José Clementino Gonçalves Eiras, espo-

sa e filho
— Intenção particular

Quarta, 16 de Fevereiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 17 de Fevereiro — 19h00
— Laurinda Ramos da Silva
— Intenção Particular
— Manuel da Silva do Rosário
— Filomena Vasconcelos Nogueira Valentim

do Vale e Hélder Martins

Sexta, 18 de Fevereiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 19 de Fevereiro — 19h00
— Manuel Moreira de Sá

Domingo, 20 de Fevereiro
10h00 – Paroquianos
12h00 – Virgílio Herculano dos Santos,

esposa e pais
19h00 –  Maria de Lurdes Novo Vareiro

Machado

Sábado, 16 de Fevereiro
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas
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Deus não se prende
com a letra nem com as palavras

que saem da boca do crente...

(In)formação
Semanal 559
13 a 20 de Fevereiro de 2011Domingo, 20 de Fevereiro

Domingo, 20 de Fevereiro

Sábado, 19 de Fevereiro
— Da responsabilidade

das crianças e Catequistas
do 1.º e 4.º Ano

Sábado, 19 de Fevereiro

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Leandra Rodrigues

— Da responsabilidade
do 7.º Ano da Catequese

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 8.º Ano da Catequese

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

— Da responsabilidade dos
       das crianças e Catequistas

do 5.º Ano

Serviço de Acólitos

— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete
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Grupo
Santa Maria
dos Anjos



Outros assuntos
Família e Catequese

O amor a Deus é uma graça que precisa
de ser comunicada aos filhos, para que eles
façam também esta experiência. Mas, o amor
não se mostra com palavras ou com ideias e
poemas, o amor é mostrado com e pela vida.
Educar para o amor só se faz amando no con-
cretamente.

A família, onde o amor deve ser uma rea-
lidade constante e crescente, é o melhor lu-
gar para educar, mostrando praticamente o
valor, a necessidade, a importância, a beleza
do amor e de amar.

Quem fala de amor fala de Deus (Cf 1Jo
4, 16). Na medida que há um real testemunho
de amor na família e pela família, há igual-
mente uma positiva e verdadeira experiência
de Deus. Ele não é apenas uma ideia ou uma
imposição dos pais, mas torna-se uma neces-
sidade e um companheiro de caminhada.

A família é a primeira escola catequética,
porque a família é mesmo a primeira Igreja
de cada pessoa. Estarão a ser isso as nossas
famílias e, mais concretamente, as famílias
das nossas crianças e adolescentes da
Catequese?

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.

VI Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit – Sir 15, 16-21 (15-20);
Salmo – Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34;
2.ª Leit – 1 Cor 2, 6-10
Evangelho – Mt 5, 17-37.

A abrir a 1.ª leitura, Ben Sirá diz: "Se qui-
seres, guardarás os mandamentos: ser-lhes
fiel depende da tua vontade". Porque Deus
concede a cada um capacidade para se afir-
mar livremente diante do bem e do mal, da
fidelidade e do pecado. É bom sabê-lo, pois
a Palavra deste Domingo coloca-nos diante
da Lei: da Lei Antiga recebida de Deus e en-
tregue ao povo por Moisés, no Monte Sinai,
e da Lei Nova proclamada por Jesus no Monte
das Bem-aventuranças. Porém, tal como Ben
Sirá, Jesus esclarece-nos: "Não penseis que
vim revogar a Lei ou os Profetas; não vim
revogar, mas completar". E o que faltava na
Lei, para Ele a completar? Faltava lê-la e pra-
ticá-la à luz da revelação nova que Jesus veio
fazer. Um Deus que não se prende com a le-
tra nem com as palavras que saem da boca
do crente, mas quer o compromisso do seu
coração e o serviço da sua vida "em espírito
e verdade" (Jo 4,24).

A uma primeira leitura distraída do texto,
Jesus parece mostrar-se mais intransigente
com a letra do que o mais rigoroso dos fari-
seus: "não passará da Lei a mais pequena
letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo
se cumpra"; mas a mensagem logo se escla-
rece, quando diz: "se a vossa justiça não su-
perar a dos escribas e fariseus, não entra-
reis no reino dos Céus". Porque a justiça dos
escribas e dos fariseus consistia precisamen-
te na aplicação cega da lei, sem atender às
circunstâncias concretas, sacrificando assim
o bem e a vida das pessoas que a Lei preten-

dia promover. Daí a interpelação de Jesus:
"por que transgredis o mandamento de Deus,
por causa da vossa tradição? ... E assim, em
nome da vossa tradição, anulastes a palavra
de Deus" (Mt 15,3.6). Jesus vai actualizar a
Lei antiga, relendo-a à luz do Deus-Amor que
Ele viera revelar e manifestava no seu pró-
prio modo livre de agir, transgredindo a lei
do jejum ou do sábado quando o exigia a ca-
ridade, pois "o sábado foi feito para o ho-
mem e não o homem para o sábado" (Mc
2,27). Mas isso não dispensa da delicadeza
dos pormenores; antes, leva a dar-lhes uma
atenção apurada pelo desejo de retribuir a sua
gratuidade com a nossa delicadeza. Delica-
deza que não se confunde com escrúpulo.

Concretizando, Jesus desfia um por um os
Dez Mandamentos, requintando o espírito das
suas exigências: "Não matarás", além de
proibir de tirar a morte física, aplica-se tam-
bém a "irar-se contra o irmão" ou "chamar
imbecil a seu irmão". O "Não cometerás
adultério" estende-se a não "olhar para uma
mulher desejando-a". O Mandamento: "Não
faltarás ao que tiveres jurado, mas cumpri-
rás os teus juramentos para com o Senhor",
deve levar, antes de mais, a não jurar "em caso
algum", mas usar uma linguagem simples que
transforme a verdade da minha afirmação no
maior argumento de confiança para o meu in-
terlocutor: "A vossa linguagem deve ser: 'Sim,
sim; não, não'. O que passa disto vem do
Maligno", que "é mentiroso e pai da menti-
ra" (Jo 8,44).

Com este novo olhar de Jesus, também
rezamos com outro coração o Salmo Respon-
sorial: "Abri, Senhor, os meus olhos para ver
as maravilhas da vossa lei. Ensinai-me, Se-
nhor, o caminho dos vossos decretos para ser
fiel até ao fim. Dai-me entendimento para
guardar a vossa lei e para a cumprir de todo
o coração".




