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Domingo, 14 de outubro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Família Areia
19h00 — Albino Novais da Venda (7.º Dia)

 — Manuel Fernandes Neto de Faria

Segunda, 15 de outubro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 16 de outubro  — 19h00
— Maria Teresa da Silva Guerra
— Maria da Silva Duarte e família
— Maria José Viana Silva Pinto
— Maria Teresa Barros Lima Costa

Quarta, 17 de outubro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 18 de outubro  — 19h00

— Maria Amélia Ferreira Rodrigues de Areia
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes
— Maria da Conceição Barros Costa
— Manuel Fernandes Gomes

Sexta, 19 de outubro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 20 de outubro  — 19h00
— José Inácio Miranda Ferreira, pai e sogros

Domingo, 21 de outubro

10h00 — Paroquianos
12h00 — Família Areia
19h00 — Manuel José Dias Ferreira

Sábado, 20 de outubro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Não basta ter bons princípios
para ganharmos a vida eterna.

É preciso muito mais...

14 a 21 de outubro de 2012
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Domingo, 21 de outubro

Domingo, 21 de outubro

Sábado, 20 de outubro

Sábado, 20 de outubro

10h00

12h00

19h00

— Leandra Rodrigues
— Rita Chavães
— Mariana Viana

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 8.º Ano

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

—
—

Serviço de Acólitos

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

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade do

— Da responsabilidade
    das crianças

do 3.º e 4.º Ano da Catequese

— Ricardo Silva
— José Gonçalo Almeida

(In)formação
Semanal 646

Grupo
Nossa Senhora

das Dores



Outros assuntos
28.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Sab 7, 7-11;
Salmo – Sal 89, 12-13. 14-15. 16-17;
2.ª Leit. – Hebr 4, 12-13;
Evangelho – Mc 10, 17-30.
As leituras de cada domingo ajudam-nos

a traçar o perfil espiritual do homem crente
(homem de fé) que consiste numa configu-
ração da vida, aliviada das canseiras e dos
problemas que podem “travar” um pouco a
caminhada da fé; assim, o nosso íntimo pode-
rá ver melhor o caminho a percorrer para nos
configurarmos a Cristo glorioso, converten-
do-nos em verdadeiros discípulos do Senhor.
Hoje, as leituras convidam-nos a reflectir so-
bre a riqueza e as suas consequências.

Primeiro Passo a dar: Ser sábios. Para
ser sábio segundo Deus, é necessário tomar
consciência da nossa pobreza, das nossas li-
mitações. Não se trata de adquirir conheci-
mentos como se fossemos enciclopédias am-
bulantes, mas ter a lucidez para saber e valo-
rizar o que é mais importante, quer a nível
pessoal, quer a nível comunitário. O texto da
primeira leitura coloca nos lábios do Rei Sa-
lomão os critérios que deve ter em conta para
o seu crescimento pessoal e para servir o seu
povo. Ele terá sempre que saber o que é mais
importante. Como alguém que sente a sua
pobreza e as suas limitações, Salomão reza a
Deus e pede que lhe dê prudência, sabedoria
e capacidade de discernir.

Segundo Passo a dar: Acolher a Pala-
vra. Se perguntássemos a alguém se tem
consciência de não ter muitos valores e con-
vicções na sua vida, certamente adivinharía-
mos a resposta. Todavia, se perguntássemos
a alguém se conhece alguém que pareça não
ter valores nem princípios na sua vida, certa-

Semana dos Seminários
O arciprestado de Esposende vai ser pal-

co este ano da celebração da Semana dos Se-
minários diocesanos distribuída por vários fins
de semana.

Assim, já no próximo sábado, dia 20 de
Outubro, às 21h15, no Auditório Municipal,
será rodado o filme Vai e Vive, dirigido sobre-
tudo aos Jovens, mas aberto a todas as pes-
soas gratuitamente.

Um convite especial aos Adolescentes do
9.º e 10.º ano da Catequese e aos Grupos
de Jovens.

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  continua a fun-

cionar no seu horário de Verão:
Terça .............................  18h30 – 19h00
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

mente não olharia para si próprio e procura-
ria enunciar o nome de outrém, talvez com
alguma prontidão. O extrato da Carta aos
Hebreus, da 2.ª leitura, convida-nos a olhar
em primeiro lugar para nós próprios e a dei-
xarmo-nos interrogar pela Palavra de Deus.
“A Palavra de Deus é viva e eficaz, mais
cortante que uma espada de dois gumes”,
ou seja, ela vai ao mais profundo do nosso
ser e motiva-nos à revisão de vida. Quem sabe
se por nos sentirmos ricos e seguros de nós
próprios cristalizámos e ficámos insensíveis!
Assim não acolheremos a novidade que sem-
pre nos traz a Palavra de Deus. Levantámos
muralhas no nosso interior que nos impedem
de interrogar e de rever a vida, talvez com
medo de perder aquilo que, outrora, adquiri-
mos; tantas vezes, isso se transforma em “pre-
juízos” religiosos e espirituais.

Terceiro Passo a dar: Desprendermo-
nos de tudo o que nos impede de seguir
Jesus Cristo. O evangelho deste domingo
apresenta-nos um homem bom, porque não
faz nada que prejudique os outros. A lista dos
mandamentos, excepto o de honrar pai e mãe,
faz referência à possibilidade de prejudicar o
próximo. O homem até tem bons princípios,
mas para ganhar a vida eterna é preciso mui-
to mais. Jesus, como Mestre, mostra-lhe o
caminho a percorrer para o seu crescimento
espiritual, ou seja, o caminho para o reino. O
evangelista destaca o sentimento de Jesus
(“olhou para ele com simpatia”); além dis-
so, faz referência ao seu modo de agir: corre
(atitude activa), ajoelha-se (atitude de hu-
mildade e de aceitação de Jesus como
Mestre), como também explicita o obstáculo
que impede o seu progresso espiritual. O evan-
gelho diz-nos que a riqueza condiciona-o de
tal maneira que o impede de ouvir a Palavra
para que esta o penetre até ao mais íntimo do
seu ser.




