
Domingo, 09 de Outubro
08h30 — Missa da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria da Silva Duarte e família
19h00 — Maria José Viana da Silva Pinto

Segunda, 10 de Outubro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 11 de Outubro — 19h00
— Associados do Coração de Jesus
— José Ferreira Dias, pais e irmãos
—

Quarta, 12 de Outubro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Quinta, 13 de Outubro — 19h00
— Nossa Senhora de Fátima
—
—
Sexta, 14 de Outubro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 15 de Outubro — 19h00
— Maria Teresa da Silva Guerra
Domingo, 16 de Outubro
08h30 — Missa da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria da Silva Duarte e família
17h00 — Intenções Arciprestais (início do

Ano Pastoral)
19h00 — João Gonçalves Ferreira Zão (30.º

Dia)
— Manuel Moreira de Sá

Sábado,  15 de Outubro
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas
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Não basta ser batizado:
é preciso cristão não só de palavras

mas também de obras...

(In)formação
Semanal 593

09 a 16 de Outubro de 2011
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Domingo, 16 de Outubro

Domingo, 16 de Outubro

Sábado, 15 de Outubro

Sábado, 15 de Outubro

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 10.º Ano

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

—
—
—
—

Serviço de Acólitos

— Ana Pereira
— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
das

Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



Outros assuntos
XXVIII Domingo Comum

1.ª Leit. – Is 25, 6-10a;
Salmo – Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6;
2.ª Leit. – Filip 4, 12-14. 19-20;
Evangelho – Mt 22, 1-14.

As leituras deste domingo, especialmente
a primeira e o evangelho, convida-nos a re-
fletir sobre a Eucaristia. A partir delas, pode-
remos refletir neste sacramento como um ban-
quete. Esta perspetiva eucarística foi redes-
coberta pelo Concílio Vaticano II e, em di-
versas ocasiões, colidiu com o aspecto sacri-
ficial da missa. Não são dois aspectos que se
contradigam ou que sejam opostos, mas com-
pletam-se. A Eucaristia é um sacrifício que
acontece num contexto de banquete.

A Eucaristia é o banquete que Deus nos
oferece. Na primeira leitura, Isaías fala-nos
profeticamente da eucaristia. Anuncia uma
futura intervenção salvadora de Deus para
todos os povos, utilizando a imagem do ban-
quete. Jesus, no evangelho, compara o convi-
te a participar no reino com Deus com o con-
vite para um banquete nupcial. Assim, ambos
os textos fazem referência a uma refeição fes-
tiva para falar da salvação que Deus nos con-
cede. O banquete é um momento muito im-
portante para as relações humanas. Quando
queremos comemorar algo com a família, com
os amigos… sentamo-nos à mesa. Tomar uma
refeição é sinal de comunhão, de alegria, de
solidariedade e de união. No evangelho, assí-
duas vezes, vemos Jesus sentado à mesa (com
os discípulos, com os pecadores…). E foi
numa ceia, a ceia pascal, onde Jesus instituiu
a Eucaristia para que a relação entre Deus e a
humanidade fosse à volta de uma mesa.

O banquete de Deus tem elementos muito
importantes para compreender e viver melhor
este sacramento:

1) Universalidade da salvação: a exclu-
sividade salvífica do Antigo Testamento, ou
seja, que somente o povo judeu era o destina-
tário da salvação divina, desaparece na Nova
Aliança. "Sobre este monte, o Senhor do Uni-
verso preparará para todos os povos um ban-
quete de manjares suculentos, um banquete
de vinhos deliciosos" (1.ª leitura). Na pará-
bola do evangelho, pelo facto de os convida-
dos terem rejeitado o convite para o banque-
te, este foi aberto a todas as pessoas;

2) A Abundância. Deus dá-se sem medi-
da. O profeta Isaías faz referência à qualida-
de e à abundância da comida no banquete:
"manjares suculentos, vinhos deliciosos… co-
mida de boa gordura, vinhos puríssimos". No
salmo responsorial, encontramos esta frase:
"o meu cálice transborda". O amor que Deus
nos oferece, a salvação que nos dá, a vida di-
vina que nos transmite ultrapassa qualquer
sentimento humano, ou seja, supera os nos-
sos desejos e as nossas esperanças;

3) Vitória sobre a morte. A salvação de
Deus vence a morte. A visão profética de Isa-
ías ("destruirá a morte para sempre") torna-
-se realidade na Páscoa de Cristo. Cristo ven-
ceu a morte e faz-nos participar da sua vitó-
ria. O banquete eucarístico é a expressão, por
excelência, desta vitória, porque nele atuali-
zamos a Páscoa, ou seja, torna-se presente a
morte e a ressurreição de Jesus.

Mas, Deus não impõe a salvação. Deus não
nos obriga a aceitar nada. Deus respeita a li-
berdade humana. Na parábola do evangelho,
os convidados não aceitaram o convite para o
banquete nupcial. Será que também andamos
tão atarefados com as coisas deste mundo que
não damos valor ao que é mais importante?

Encontro Arciprestal
de início de Ano Pastoral
Realiza-se no próximo Domingo, dia 16

de Outubro, às 15h00, no Centro Paroqui-
al de Esposende, um Encontro Arciprestal de
abertura do Ano Pastoral com todos os res-
ponsáveis pelos diversos organismos das Pa-
róquias: Fábricas da Igreja, Catequese, Con-
frarias, Zeladoras,  Comissões de Festas,
Movimentos de Apostolado, etc.

O Encontro terminha com a Eucaristia, a
ser celebrada pelas 17h00.

Festa do Acolhimento
Celebramos no próximo sábado a Festa do

Acolhimento (1.º Ano). É a primeira de todas
as festas da Catequese e pretende fazer me-
mória daquilo que os primeiros cristãos fazi-
am, no seu despertar para a fé. A primeira eta-
pa, quando alguém se queria tornar cristão,
depois de o manifestar, era apresentado e
ACOLHIDO pela comunidade, inscrevendo o
seu nome no livro da mesma. As nossas cri-
anças já inscreveram, através de seus pais e
padrinhos, no dia do Baptismo, o seu nome
no livro dos membros da Comunidade. Reno-
varam essa mesma inscrição ao matricularem-
se pela primeira vez na Catequese Paroquial.
Porque foram aceites (as que foram) podem
agora celebrar, fazer festa, por terem sido acei-
tes na nossa Catequese Paroquial.
• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

Agrupamento 301 doCNE
Encontram-se abertas inscrições

para novos escuteiros, em todas as sec-
ções, até ao fim do mês de Novembro.




