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

esposa
Segunda, 28 de Fevereiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 01 de Março — 19h00
— Maria Teresa Gomes Vieira (7.º Dia)
— Emílio Alves Miquelino e esposa
— Maria da Paz Eiras
— Manuel Lopes Rodrigues de Areia e fa-

mília

Quarta, 02 de Março — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 03 de Março — 19h00
— Maria José Viana da Silva Pinto
—
—

Sexta, 04 de Março — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 05 de Março — 19h00
— Sérgio José Martins Rodrigues

Domingo, 06 de Março
10h00 – Paroquianos
12h00 – Família Areia
19h00 –  Maria Antónia de Araújo Beleza

Ferraz Marcelo
Tendo em conta ser o Domingo de Carnaval,
o Adoração do Santíssimo fica para o
próximo Domingo, o 1.º da Quaresma.

Sábado, 06 de Março
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas
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O cristão deve colocar-se
ao serviço dos homens

e da sua promoção humana.

(In)formação
Semanal 561

27 de Fevereiro de 2011
a 06 de Março de 2011

Domingo, 06 de Março

Domingo, 06 de Março

Sábado, 05 de Março
— Da responsabilidade

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

Sábado, 05 de Março

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
do 9.º Ano da Catequese

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 10.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

— Maria Helena Agante
— Ana Pereira
— Maria Isabel V. Rodrigues
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Grupo
Nossa Senhora

da Graça



Outros assuntos
Reunião da Confraria do SS.mo

Convocam-se todos os irmãos da Confra-
ria do Santíssimo Sacramento para uma reu-
nião extraordinária a realizar-se no próximo
Domingo, dia 6 de Março, às 11h00, no Cen-
tro Paroquial de Esposende.

Família: Catequese e EMRC
Embora as matrículas na Escola estejam

suspensas, seriam bom que as nossas famíli-
as cristãs fossem pensando no que a Igreja,
através dos nossos bispos nos dizem. Eles
lembram que a altura das matrículas na esco-
la pública «é uma ocasião de optar pela Edu-
cação Moral e Religiosa Católica (EMRC)
que tem em vista o desenvolvimento integral
dos educandos,  prestando a atenção a todas
as dimensões da pessoa humana».

Como podemos «exigir» a Catequese Pa-
roquial e «rejeitar» as aulas de EMRC?

A actual Concordata refere que a matrícu-
la «depende de declaração do interessado, dos
pais ou do seu representante legal» (Art. 19),
que dever ser feita logo na matrícula para o
1.º Ano do 1.º Ciclo.

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.

VIII Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 49, 14-15;
Salmo – Sal 61, 2-3. 6-7. 8-9ab;
2.ª Leit. – 1 Cor 4, 1-5;
Evangelho – Mt 6, 24-34.
Numa sociedade calculista e previdente

onde tudo parece estar socialmente previsto
e programado - fundo de desemprego, pen-
sões de reforma, seguros de vida, assistência
na doença e na velhice – não deixa de ser
paradoxal a Palavra que Jesus dirige aos seus
seguidores no evangelho deste domingo:
"Ninguém pode servir a dois senhores… Não
vos inquieteis, no tocante à vossa vida, com
o que haveis de comer ou de beber, nem quan-
to ao vosso corpo, com o que haveis de ves-
tir… Bem sabe o vosso Pai celeste que preci-
sais de todas estas coisas. Buscai primeiro o
Reino de Deus e a Sua justiça e todas elas
vos serão acrescentadas".

Na 1.ª leitura o profeta Isaías fundamenta
a razão deste "imprevidência cristã", que se
fia e se apoia mais em Deus do que em crité-
rios e seguranças humanas.Não é possível
mencionar aqui todas as passagens da Escri-
tura que nos falam de Deus como um Pai. O
Novo Testamento revela-nos em profundida-
de este amor paternal de Deus ao desenvol-
ver o tema da nossa adopção filial. Ao cele-
brar a Eucaristia, nós actualizamos e fazemos
nossa a Palavra do Evangelho. Menos preo-
cupados com o alimento terreno e material,
na Eucaristia nós comemos "o pão descido
do céu", porque o Senhor nos alimenta com
o Seu Corpo e o Seu Sangue. E nós sabemos
que quem come esta Carne e bebe este San-
gue "permanece em Deus e Deus nele". Por-
que razão nos aponta o Senhor a necessidade
de sermos interiormente livres frente à ob-
sessiva e escravizante preocupação do ter e

do possuir? Porque, segundo Ele, "ninguém
pode servir dois senhores… Vós não podeis
servir a Deus e ao dinheiro". Entronizar o
dinheiro e a riqueza em lugar de Deus seria
uma idolatria. Ora aquilo que Deus mais de-
testa é que O tratem como um ídolo, O con-
fundam com qualquer ídolo, porque "o Se-
nhor é um Deus cioso".

Afinal, que está aqui em jogo? A oposi-
ção entre o definitivo e o provisório. Só o
Reino e a justiça são valores absolutos e de-
finitivos. Para poder entrar nele e deixar que
o Reino entre em nós é preciso relativizar tudo
o que é provisório, pois "é mais fácil entrar
um camelo pelo fundo duma agulha do que
um rico entrar no Reino dos Céus". Daí que
a Bíblia insista na inutilidade da riqueza, já
que nada adianta ser rico para si mesmo e
pobre para Deus. E adverte os que, levados
pela ânsia do dinheiro, atropelam o direito
dos mais fracos: "Nem a sua prata nem o seu
ouro os poderão salvar". Significa isto que
para sermos fiéis a Deus e à Sua Palavra, não
nos podemos comprometer com o progresso
do mundo e o bem-estar da sociedade? De
modo algum! Desinteressar-se do progresso
técnico, económico, político e social do mun-
do, só porque o Senhor nos diz: "buscai pri-
meiro o Reino de Deus", seria não entender
nada do Evangelho. Mas, ao comprometer-
-se com o progresso do mundo e o bem-estar
dos homens, o cristão não tem em mira a bus-
ca da riqueza pessoal ou de situações de pri-
vilégio. Põe-se simplesmente ao serviço dos
homens e da sua promoção humana, porque
esse é o projecto e o desígnio de Deus.

S. Paulo, na 2.ª leitura, diz-nos que não
somos donos de nada, mas "administradores
dos mistérios de Deus". Ora isto exige fideli-
dade no uso dos dons, bens e talentos recebi-
dos de Deus. "Enquanto o Senhor não che-
gar" é preciso que cada um "se mostre fiel".


