
V
II

 D
om

in
go

 d
o 

Te
m

po
 C

om
um

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

esposa e pais
19h00 –  Maria Teresa Barros Lima Costa (7.º

Dia)
 – Maria de Lurdes Novo Vareiro Ma-

chado
Segunda, 21 de Fevereiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 22 de Fevereiro — 19h00
— Armindo Ferreira Gomes
— Inácio Miranda Ferreira, pai e sogros
— António Martins Neiva Soares e esposa
— José Moreira Varandas, pais e sogros

Quarta, 23 de Fevereiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 24 de Fevereiro — 19h00
— Intenção particular
— Manuel Caramalho Gonçalves Zão
— Família Areia
— Joaquim André Eiras e família

Sexta, 25 de Fevereiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 26 de Fevereiro — 19h00
— Maria Laura Carneiro de Melo e marido

Domingo, 27 de Fevereiro
10h00 – Paroquianos
12h00 – P. Manuel José Martins Neiva Soares
19h00 –  Manuel Cerqueira Nunes da Silva e

esposa

Sábado, 26 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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Tudo é nosso...
mas nós somos de Cristo,

e Cristo é de Deus!...

(In)formação
Semanal 560
20 a 27 de Fevereiro de 2011Domingo, 27 de Fevereiro

Domingo, 27 de Fevereiro

Sábado, 26 de Fevereiro
— Da responsabilidade

das crianças e Catequistas
do 3.º e 6.º Ano

Sábado, 26 de Fevereiro

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
do 10.º Ano da Catequese

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 7.º Ano da Catequese

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

— Da responsabilidade dos
       das crianças e Catequistas

do 4.º Ano

Serviço de Acólitos

— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz
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Grupo

Cristo Rei



Outros assuntos
Reunião de Catequistas

Preparando a Quaresma que se aproxima,
teremos uma reunião de Catequistas no pró-
ximo sábado, dia 26, às 21h00, no Centro
Paroquial de Esposende.

A reunião, em comum com os Catequistas
de Vila Chã, pretende programar e prepapar
algumas acções para a vivência da Quares-
ma, tendo em conta a caminhada que deve-
mos fazer também em comum.

Família e Catequese
A família, com o seu testemunho vivo e

diário de fé, é a fonte mais necessária de uma
evangelização que vai formando pessoas no-
vas para um mundo novo que exige posturas
novas, visando sempre a concretização do
Reino de Deus entre nós, através de nós e para
nós. Contudo, chegou a altura de, em família,
nos interrogarmos: Nas nossas famílias as
crianças são introduzidas nas verdades da
fé e na prática religiosa? Procuramos, na
família, educar na e para a fé, ou estamos
ainda à espera que tudo seja feito depois  na
Catequese Paroquial? Temos consciência de
que esta última é apenas um complemento
à família?

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

VII Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Lev 19, 1-2. 17-18;
Salmo – Sal 102, 1-2. 3-4. 8 e 10. 12-13;
2.ª Leit. – 1 Cor 3, 16-23;
Evangelho – Mt 5, 38-48.

A liturgia desteDomingo do Tempo Co-
mum convida-nos à santidade, à perfeição.
Sugere que o “caminho cristão” é um cami-
nho nunca acabado, que exige de cada ho-
mem ou mulher, em cada dia, um compro-
misso sério e radical (feito de gestos concre-
tos de amor e de partilha) com a dinâmica do
“Reino”. Somos, assim, convidados a percor-
rer o nosso caminho de olhos postos nesse
Deus santo que nos espera no final da via-
gem.

A primeira leitura que nos é proposta apre-
senta um apelo veemente à santidade: viver
na comunhão com o Deus santo, exige o ser
santo. Na perspectiva do autor, a santidade
passa também pelo amor ao próximo.

Na segunda leitura, Paulo convida os cris-
tãos de Corinto – e os cristãos de todos os
tempos e lugares – a serem o lugar onde Deus
reside e Se revela aos homens. Para que isso
aconteça, eles devem renunciar definitiva-
mente à “sabedoria do mundo” e devem op-
tar pela “sabedoria de Deus” (que é dom da
vida, amor gratuito e total).

No Evangelho, Jesus continua a propor aos
discípulos, de forma muito concreta, a sua
Lei da santidade (no contexto do “sermão da
montanha”). Hoje, Ele pede aos seus que
aceitem inverter a lógica da violência e do
ódio, pois esse “caminho” só gera egoísmo,
sofrimento e morte; e pede-lhes, também, o
amor que não marginaliza nem discrimina
ninguém (nem mesmo os inimigos).

Sendo o tema dominante o do amor, este

é expresso nos seus vários sinónimos. Tanto
em formulação negativa, como positiva. Na
forma negativa: "Não odiarás do íntimo do
coração os teus irmãos"; "Não te vingarás,
nem guardarás rancor" (1.ª leitura). Na po-
sitiva: "Amarás o teu próximo como a ti mes-
mo" (1.ª leitura); "Amai os vossos inimigos e
orai por aqueles que vos perseguem" (Evan-
gelho).

Entre as duas formulações ou movimen-
tos do tema, surge o modelo do ser e do agir
de Deus motivando e incentivando: "Sede
santos, porque Eu, o Senhor, vosso Deus, sou
santo" (1.ª leitura); "O Senhor é clemente e
compassivo, perdoa os pecados, cura as en-
fermidades, salva da morte, coroa de graça
e misericórdia, é paciente e cheio de bonda-
de" (Salmo Responsorial). E a concluir: "Por-
tanto, sede perfeitos, como o vosso Pai ce-
leste é perfeito" (Evangelho).

Na sequência da actualização da Lei anti-
ga, iniciada no Evangelho do Domingo pas-
sado, Jesus, no de hoje, contrapõe à lei talião
"Olho por olho, dente por dente", do AT, a
tão conhecida atitude do NT: "Se alguém te
bater na face direita, oferece-lhe também a
esquerda"; ao dito "Amarás o teu próximo e
odiarás o teu inimigo", o mandato já referi-
do: "Amai os vossos inimigos e orai por aque-
les que vos perseguem". Pelo caminho, apro-
veita para dizer que amar os amigos e saudar
os irmãos nada tem de extraordinário, pois
também os publicanos (pecadores) e pagãos
fazem o mesmo (Evangelho). E nós, a julgar-
mo-nos muito bons cristãos, com os nossos
pequenos ódios ou reservas de estimação!...

Não deixo de registar a fórmula tão bela,
de S. Paulo aos Coríntios, que sintetiza a nos-
sa vida cristã na sua progressão do mundo
criado ao Criador, por mediação de Cristo:
"Tudo é vosso; mas vós sois de Cristo, e Cris-
to é de Deus" (2.ª leitura).


