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Domingo, 7 de outubro
Abertura oficial do novo Ano Pastoral

10h00 — Paroquianos

12h00 — Rosa Maria de Barros Zão Boa-

ventura e família

19h00 — Abraão de Barros Lima Neto

Segunda, 8 de outubro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 9 de outubro  — 19h00
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes
— Maria da Silva Duarte e família

Quarta, 10 de outubro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 11 de outubro  — 19h00

Abertura
oficial

do
Ano da Fé

— Maria Teresa Barros Lima Costa e família
— Idalina de Sousa Viana e genros

Sexta, 12 de outubro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 13 de outubro  — 19h00
Peregrinação Arciprestal a Fátima

Domingo, 14 de outubro

10h00 — Paroquianos

12h00 — Família Areia

19h00 — Manuel Fernandes Neto de Faria

Sesta-feira, 12 de outubro

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

Jesus reafirma
o projecto ideal de Deus

para o homem e para a mulher.

7 a 14 de outubro de 2012
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Domingo, 14 de outubro

Domingo, 14 de outubro

Sábado, 13 de outubro

Sábado, 13 de outubro

10h00

12h00

19h00

— Joana Jardim
— Maria Emília Vilarinho
— Inês Zão

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 9.º Ano

— Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 10.º Ano da Catequese

—
—

Serviço de Acólitos

— Ana Rita N.L. Velasco de Sousa
— Francisco Guimarães de Melo
— Maria Helena Agante

10h00

12h00

19h00

— Não há Missa
na Paróquia

Peregrinação a Fátima

— Não há Missa
na Paróquia

Peregrinação a Fátima

— Ricardo Silva
— José Gonçalo Almeida
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Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
27.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Gen 2, 18-24;
Salmo – Sal 127, 1-2. 3. 4-6;
2.ª Leit. – Hebr 2, 9-11;
Evang. – Mc 10, 2-16

“A Palavra de Deus convida repetidas
vezes os noivos a alimentar e robustecer o
seu noivado com um amor casto, e os espo-
sos a sua união com um amor indiviso. E tam-
bém muitos dos nossos contemporâneos têm
em grande apreço o verdadeiro amor entre
marido e mulher, manifestado de diversas
maneiras, de acordo com os honestos costu-
mes dos povos e dos tempos.

Esse amor, dado que é eminentemente
humano – pois vai de pessoa a pessoa com
um afeto voluntário – compreende o bem de
toda a pessoa e, por conseguinte, pode con-
ferir especial dignidade às manifestações do
corpo e do espírito, enobrecendo-as como ele-
mentos e sinais peculiares do amor conjugal.
E o Senhor dignou-se sanar, aperfeiçoar e
elevar este amor com um dom especial de
graça e caridade. Unindo o humano e o divi-
no, esse amor leva os esposos ao livre e recí-
proco dom de si mesmos, que se manifesta
com a ternura do afeto e, com as obras, pe-
netra toda a sua vida; e aperfeiçoa-se e au-
menta pela sua própria generosa atuação. Ele
transcende, por isso, de longe a mera inclina-
ção erótica, a qual, fomentada egoisticamen-
te, rápida e miseravelmente se desvanece.

Este amor tem a sua expressão e realiza-
ção peculiar no ato próprio do matrimónio.
São, portanto, honestos e dignos os atos pe-
los quais os esposos se unem em intimidade e
pureza; realizados de modo autenticamente
humano, exprimem e alimentam a mútua en-

Peregrinação a Fátima
Conforme as inscrições realizadas, parti-

cipamos no próximo sábado, 13 de outu-
bro, na Peregrinação Arciprestal a Fátima,
marcando, deste modo, a nossa Abertura ofi-
cial do Ano da Fé no nosso Arciprestado.

De acordo com as orientações arciprestais,
cada paróquia é responsável pelos seus auto-
carros. Assim, nós sairemos com dois auto-
carros, que carregam junto às Piscinas, às
05h30. A nós juntam-se três autocarros que
veem de Vila Chã e seremos acompanhados
pelos Bombeiros Voluntários de Esposende.

A partida de regresso, em Fátima, está
prevista para as 16h30.

Os nossos autocarros serão identificados
com um dístico com o nome da Paróquia.

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  na Sacristia ou depositar
no Ofertório das Missas.

Recordemos o 5.º Mandamento da Santa
Igreja, que diz que devemos «contribuir para
as despesas do culto e sustentação do cle-
ro, segundo os legítimos usos e costumes e
as determinações da Santa Igreja».

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial  estará encerra-

do no próximo sábado, dia 13 de Outubro.

trega pela qual se enriquecem um ao outro
na alegria e gratidão. Esse amor, ratificado
pela promessa de ambos e, sobretudo, sanci-
onado pelo sacramento de Cristo, é indissolu-
velmente fiel, de corpo e de espírito, na pros-
peridade e na adversidade; exclui, por isso,
toda e qualquer espécie de adultério e divór-
cio.

A unidade do matrimónio, confirmada pelo
Senhor, manifesta-se também claramente na
igual dignidade da mulher e do homem que se
deve reconhecer no mútuo e pleno amor. Mas,
para cumprir com perseverança os deveres
desta vocação cristã, requer-se uma virtude
notável; por este motivo, hão-de os esposos,
fortalecidos pela graça para levarem uma vida
de santidade, cultivar assiduamente e impe-
trar com a oração a fortaleza do próprio amor,
a magnanimidade e o espírito de sacrifício.

O autêntico amor conjugal será mais apre-
ciado, e formar-se-á a seu respeito uma sã
opinião pública, se os esposos cristãos derem
um testemunho eminente de fidelidade e har-
monia e de solicitude na educação dos filhos
e se participarem na necessária renovação
cultural, psicológica e social em favor do ca-
samento e da família. Os jovens devem ser
conveniente e oportunamente instruídos, so-
bretudo no seio da própria família, acerca da
dignidade, missão e exercício do amor conju-
gal. Deste modo, educados na castidade, po-
derão, chegada a idade conveniente, entrar
no casamento depois dum noivado puro”
(Gaudium et Spes n. 49).

Esta formação «conveniente e oportu-
na» é dada pela família com a ajuda da co-
munidade. Daí a importância da Catequese
Paroquial que, sendo uma caminhada de dez
anos com várias etapas, começa, logo no pri-
meiro ano, com a Festa do Acolhimento que
este fim-de-semana fazemos às crianças que
entraram agora para a catequese.


