
Domingo, 23 de Outubro
08h30 — Missa da Misericórdia

10h00 — Paroquianos

12h00 — Maria da Silva Duarte e família

19h00 — M.ª Lurdes Novo Vareiro Machado

Segunda, 24 de Outubro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 25 de Outubro — 19h00
— Associados do Coração de Jesus
— Maria Teresa Barros Lima Costa
— Manuel Cerqueira Nunes da Silva e

esposa
— João António Afonso e família

Quarta, 26 de Outubro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 27 de Outubro — 19h00
— Bernardino da Costa Dias e pais
— Manuel da Silva do Rosário
— Adelaide de Loureiro Torres

Sexta, 28 de Outubro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 29 de Outubro — 19h00
— Maria Cristina Pinto Loureiro (30.º Dia)

Domingo, 30 de Outubro
08h30 — Missa da Misericórdia

10h00 — Paroquianos

12h00 — Laurinda dos Santos Oliveira da

Cruz (30.º Dia)

— Família Areia

19h00 — Manuel Fernandes Neto de Faria

Sábado,  29 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 é possível amar a Deus,
a quem não vemos,

se não amamos os irmãos, que vemos.

(In)formação
Semanal 595

23 a 30 de outubro de 2011
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Domingo, 30 de Outubro

Domingo, 30 de Outubro

Sábado, 29 de Outubro

Sábado, 29 de Outubro

10h00

12h00

19h00

— Maria Emília Vilarinho
— Teresa Castro
— Rita Chavães

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 8.º Ano

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

—
—
—
—

Serviço de Acólitos

— Maria Georgete
— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
das crianças e Catequistas
do 2.º e 5.º  Ano da Catequese

Grupo
Santa Maria
dos Anjos

— Da responsabilidade
das crianças e catequistas
do 6.º Ano da Catequese



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
XXX Domingo Comum

1.ª Leit. – Ex 22, 20-26;
Salmo – Sal 17, 2-3. 7. 47 e 51ab;
2.ª Leit. – 1 Tes 1, 5c-10;
Evangelho – Mt 22, 34-40.

A Palavra de Deus para este domingo apre-
senta-nos o que é fundamental para orientar a
vida cristã: o amor (a Deus e ao próximo).
No evangelho, Jesus vem falar-nos do amor
vertical (Deus) e do amor horizontal (próxi-
mo). Mas não desenvolve muito, nem um nem
outro. É na 1.ª leitura que encontramos uma
narração mais pormenorizada sobre como se
deve expressar o nosso amor para com os
outros. O salmo responsorial explica-nos o
amor de Deus. Mas o modelo de amor é Je-
sus, um exemplo a imitar. A segunda leitura,
como é habitual, tem o seu ritmo próprio.
Coloca-nos perante a comunidade de Tessa-
lónica que dá a todos um testemunho de fé:
"dos ídolos vos convertestes a Deus, para
servir ao Deus vivo e verdadeiro".

É sempre importante saber o que é funda-
mental nas nossas vidas, e também o que deve
ocupar um segundo e um terceiro lugares para
que possamos valorizar o essencial. O povo
judeu tinha 613 preceitos (248 positivos e 365
negativos). Não era fácil viver com esta "car-
ga". Por isso, um doutor da lei faz uma per-
gunta a Jesus: "Qual é o maior mandamento
da Lei?". Jesus responde com muita clareza:
o amor. É uma resposta direta e simples; qual-
quer pessoa a entende, não precisa de ser dou-
tor da lei. E este amor não é algo abstrato,
mas concretiza-se, olhando para cima (para
Deus) e olhando em frente (para o próximo).
Será bom recordar que na celebração do Bap-
tismo, é dito aos pais e aos padrinhos que o
crescimento como cristão se dá nesta dupla

direção: "Pedistes o Baptismo para o vosso
filho. Deveis educá-lo na fé, para que, obser-
vando os mandamentos, ame a Deus e ao pró-
ximo, como Cristo nos ensinou. Estais cons-
cientes do compromisso que assumis? E vós,
padrinhos, estais decididos a ajudar os pais
desta(s) criança(s) nesta sua missão?"

O amor a Deus manifesta-se na escuta da
sua Palavra, na oração, no cumprimento da
sua divina vontade, seguindo o caminho que
nos propõe para a vida. Isto acontece na mi-
nha vida? Qual é o lugar de Deus na minha
vida? Neste mundo tão materialista, tão pre-
ocupado pelo imediato, pelo bem-estar, é pre-
ciso não esquecer que o essencial é servir a
Deus, como fez a comunidade de Tessalóni-
ca: abandonar os ídolos mundanos que nós
criamos e que ocupam o lugar do "Deus vivo
e verdadeiro".

Do amor a Deus provém o amor ao próxi-
mo. Não é possível amar a Deus, a quem não
vemos, se não amamos os irmãos, a quem ve-
mos (cf. 1 Jo 4, 20). E a medida para amar o
próximo é: "como a ti mesmo", ou seja, tratar
os outros como queríamos que nos tratassem a
nós (não fazer aos outros o que não gostaría-
mos que nos fizessem). Esta é a teoria, mas
como pôr em prática? A primeira leitura dá-
nos um elenco de aspectos concretos de justi-
ça social que, apesar de terem sido escritos há
mais de 2500 anos, continuam atuais: 1) "não
prejudicarás o estrangeiro, nem o oprimirás",
ou seja, acolhe os imigrantes, sê hospitaleiro;
2) "não maltratarás a viúva nem o órfão", ou
seja, não te aproveites dos mais fracos; 3) "se
emprestares dinheiro a alguém do meu povo,
ao pobre que vive junto de ti, não procederás
com ele como um usurário, sobrecarregando-
o com juros", ou seja, não explores nem enri-
queças à custa dos outros; 4) "se receberes
como penhor a capa do teu próximo, terás de
lha devolver até ao pôr-do-sol", ou seja, não
fiques com os bens alheios.

Dia Mundial das Missões
Celebramos este Domingo o Dia Mundi-

al das Missões. Desde 1926, com o Papa Pio
XI, no penúltimo domingo de Outubro a Igreja
reza para que a fé chegue a todos os povos e
que todos os fiéis tomem consciência da im-
portância das missões.

Todos somos missionários, apesar de não
partirmos para terras longínquas. Podemos
colaborar na difusão do reino de Deus no nos-
so ambiente familiar e social, no nosso traba-
lho. Além disto, podemos colaborar com as
missões, através das nossas orações e da nos-
sa humilde ajuda económica, mesmo em tem-
po de crise. Assim, os nossos ofertórios re-
verte em favor das Missões.

Confraria do Santíssimo
Convocam-se todos os irmão da Confra-

ria do Santíssimo Sacramento para a reunião
de Assembleia Geral a realizar no próximo
dia 30 de Outubro pelas 11h00 no Centro
Paroquial de Esposende, tendo como ordem
de trabalhos: plano de actividades para 2012;
novos estatutos; outros assuntos.

Direitos Paroquiais
Como é habitual, a partir do S. Miguel es-

tão em pagamento os Direitos Paroquiais ou
Côngrua, e até ao final do ano civil.

Podem levar da Igreja os respectivos en-
velopes e entregar  ao Sacristão ou depositar
no Ofertório das Missas.


