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Domingo, 04 de novembro
Adoração mensal a partir das 12h00

10h00 — Paroquianos/Missa do Senhor
12h00 — José Pimenta Martins Pilar e filho
19h00 — Laurinda Morais da Costa Pinho

(1.º Aniv.º)
Segunda, 05 de novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 06 de novembro  — 19h00
— Albino Novais da Venda (30.º Dia)
— Sérgio José Martins Rodrigues
— Maria Manuela Ferreira da Silva e filho
— Adélia da Costa Afonso e marido

Quarta, 07 de novembro  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Quinta, 08 de novembro
— Carlos Manuel Lopes Ferreira (1.º Aniv.º)

Sexta, 09 de novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 10 de novembro  — 19h00
Início da Semana dos Seminários
com a presença de seminaristas

na Catequese Especial para adolescentes
e nas Eucaristias

— Maria Teresa Gomes Vieira e marido
Domingo, 11 de novembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Família Areia
19h00 — Nelson da Silva Torres (30.º Dia)

 — Maria da Costa Dias e Silva, mari-
do e filho

Sábado, 10 de novembro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Caminho da FÉ:
O amor não se impõe
com golpes de leis!...

4 a 11 de novembro de 2012
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Domingo, 11 de novembro

Domingo, 11 de novembro

Sábado, 10 de novembro

Sábado, 10 de novembro

10h00

12h00

19h00

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Ana Rita Sá da Silva

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 9.º Ano

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

— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

— Francisco Guimarães de Melo
— Maria Helena Agante
— Ana Pereira

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade do
do 5.º Ano da Catequese
e do Agrupamento CNE

— Da responsabilidade
    das crianças

do 3.º e 4.º Ano da Catequese

— José Gonçalo Almeida
—

(In)formação
Semanal 649

Grupo
Nossa Senhora

da Graça



31.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Deut 6, 2-6;
Salmo – Sal 17, 2-3. 4 e 47. 50-51ab;
2.ª Leit. – Hebr 7, 23-28;
Evangelho –  Mc 12, 28b-34.

A liturgia deste 31.º Domingo do Tempo
Comum diz-nos que o amor está no centro da
experiência cristã. O caminho da fé que, dia
a dia, somos convidados a percorrer, pode
resumir-se no amor Deus e no amor aos ir-
mãos – duas vertentes que não se excluem,
antes se complementam mutuamente.

A primeira leitura apresenta-nos o início
do «Shema' Israel» – a solene proclamação
de fé que todo o israelita devia fazer diaria-
mente. É uma afirmação da unicidade de Deus
e um convite a amar a Deus com todo o cora-
ção, com toda a alma e com todas as forças.

O Evangelho diz-nos, de forma clara e in-
questionável, que toda a experiência de fé do
discípulo de Jesus se resume no amor - amor
a Deus e amor aos irmãos. Os dois manda-
mentos não podem separar-se: «amar a
Deus» é cumprir a sua vontade e estabelecer
com os irmãos relações de amor, de solidarie-
dade, de partilha, de serviço, até ao dom total
da vida. Tudo o resto é explicação, desenvol-
vimento, aplicação à vida prática dessas duas
coordenadas fundamentais da vida cristã.

A segunda leitura apresenta-nos Jesus
Cristo como o sumo-sacerdote que veio ao
mundo para cumprir o projeto salvador do Pai
e para oferecer a sua vida em doação de amor
aos homens. Cristo, com a sua obediência ao
Pai e com a sua entrega em favor dos ho-
mens, diz-nos qual a melhor forma de expres-
sarmos o nosso amor a Deus.

Semana dos Seminários
Vivendo a Semana dos Seminários, nos

dias 10 e 11 de Novembro, a equipa forma-
dora e os seminaristas, divididos em seis gru-
pos, vão estar com os adolescentes do 7.º
ao 10.º anos da Catequese de todas as paró-
quias de Esposende, participando também nas
missas. Assim, em Esposende, teremos
Catequese especial para os adolescentes,
no dia 10, sábado, às 15h00 (7.º Ano) e
17h30 (8.º, 9.º e 10.º Ano).

No dia 15 de Novembro (quinta-feira),
às 21h00, na Igreja Matriz de Esposende,
haverá uma Vigília de Oração Vocacional
para todas as paróquias do arciprestado.

Direitos Paroquiais
Continuam em pagamento os Direitos Pa-

roquiais ou Côngrua até ao final do ano civil.
Podem levar da Igreja os respectivos en-

velopes e entregar  na Sacristia ou depositar
no Ofertório das Missas.

Horário do Cartório Paroquial
Com a mudança da hora, o Cartório Pa-

roquial  passa a funcionar no seu horário
de Inverno:
Terça .............................  19h30 – 20h00
Quinta ............................  19h30 – 20h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Deus nunca se apresenta como concor-
rente do homem. Seria assim se disséssemos
que é preciso amar Deus ou o próximo. Ora,
o escriba que encontra Jesus diz «amar Deus
de todo o coração… e amar o seu próximo
como a si mesmo vale mais que todas as ofe-
rendas e sacrifícios». Para não se ficar longe
do reino de Deus, basta, pois, amar Deus e o
seu próximo. Foi o testemunho deixado por
Jesus: o Seu amor pelo Pai vai levá-l’O a re-
tirar-se para o monte para rezar, a erguer os
olhos para o céu antes de fazer milagres, mas
ao mesmo tempo ia ao encontro dos doentes,
dos excluídos, dos pecadores, das multidões
perdidas como ovelhas sem pastor. E depois,
na cruz, vira-se para seu Pai, mas também
para o ladrão crucificado ao seu lado, para
Maria e João, para os verdugos que não sabi-
am o que faziam, dizia Ele. E não esqueça-
mos a palavra de João, que esclarece muito
bem o duplo mandamento: aquele que diz «amo
a Deus» e não ama o seu próximo é um men-
tiroso.

À primeira vista, o vocabulário não pega!
O amor não se impõe com golpes de leis!

Porque dizer que o amor a Deus e ao pró-
ximo é o maior mandamento? Para os Judeus,
a vontade de Deus exprime-se na Lei e tudo
é visto a essa luz. A Lei é como que a incar-
nação da vontade de Deus. Então, Jesus res-
peita este escriba, que era um profissional da
Lei, utilizando a mesma linguagem que ele.
Mas começa por «Shema' Israel» (escuta,
Israel…) É mais que um mandamento, é a
afirmação fundamental da fé em Deus único.
Mais ainda, este texto tornou-se a oração que
os Judeus fiéis, ainda hoje, dizem três vezes
por dia. É tão importante para os Judeus como
o «Pai Nosso» para os cristãos (devia ser!...).
Deve ser, pois, meditada.


