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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

Segunda, 12 de novembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 13 de novembro  — 19h00
— António Jorge Martins, pai e sobrinho
— Albino Miranda, esposa e filhos

Quarta, 14 de novembro  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Quinta, 15 de novembro — 18h30
Preside D. António Moiteiro, Bispo Auxiliar
— Sacerdotes e familiares falecidos
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes
21h30 – Vigília de Oração Vocacional ori-

entada pelos Seminário, com a presença
dos seminaristas e da equipa formadora
do Seminário e destinada a todas as paró-
quias do arciprestado de Esposende.

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

Sábado, 17 de novembro  — 19h00
— Manuel Moreira de Sá
Domingo, 18 de novembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Ernestino Moreira Ferreira
19h00 — Maria da Costa Dias e Silva

Sábado, 17 de novembro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Caminho de FÉ:
Se cada um fizer o que pode,

as grandes mudanças acontecem...

11 a 18 de novembro de 2012
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Domingo, 18 de novembro

Domingo, 18 de novembro

Sábado, 17 de novembro

Sábado, 17 de novembro

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Maria Emília Vilarinho

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 8.º Ano

— Da responsabilidade
do 9.º Ano da Catequese
e do grupo

— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade do
     das crianaças e catequistas
     do 4.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
    das crianças

do 1.º e 6.º Ano da Catequese

— José Gonçalo Almeida
—

(In)formação
Semanal 650



32.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – 1 Reis 17, 10-16;
Salmo – Sal 145, 7b-8a. 8bcd. 9. 10;
2.ª Leit. – Hebr 9, 24-28;
Evangelho – Mc 12, 38-44.
A liturgia deste 32.º Domingo do Tempo

Comum fala-nos do verdadeiro culto, do culto
que devemos prestar a Deus. A Deus não in-
teressam grandes manifestações religiosas ou
ritos externos mais ou menos sumptuosos, mas
uma atitude permanente de entrega nas suas
mãos, de disponibilidade para os seus projec-
tos, de acolhimento generoso dos seus desa-
fios, de generosidade para doarmos a nossa
vida em benefício dos nossos irmãos.

As voltas do calendário colocaram este ano
o dia de São Martinho neste domingo em que
os gestos de duas mulheres pobres da Bíblia
são apontados como exemplo. A viúva de
Sarepta que oferece tudo o que lhe restava
de farinha e azeite ao profeta Elias, e aquela
que Jesus vê colocar duas pequenas moedas
no tesouro do Templo. Pessoas e gestos tão
pequenos, como o de Martinho a cortar a capa
para agasalhar um pobre, e que nos falam tan-
to de gratuidade, simplicidade e verdade. São
os gestos com que Deus conta para mudar os
nossos corações e até o mundo, os que falam
mais do que mil discursos, e denunciam toda
a religiosidade que não leva à descoberta da
dignidade humana.

Como a castanha cuja casca se parte com
o calor para oferecer o fruto saboroso e quen-
te, o gesto de Martinho tornou-se paradigma
de uma verdadeira caridade. Uma capa gran-
de, por mais bonita e rica que seja, se puder
abrigar dois, não deve pertencer só a um. Ti-
rar consequências deste milagre da partilha
não pode justificar preguiças ou inércias, mas
conduz a uma justa redistribuição das rique-

Semana dos Seminários
Começamos este sábado a viver Semana

dos Seminários sob o lema «Sacertdote – ir-
mão na fé e servidor da fé dos irmãos»

Depois da Catequese com os adolescen-
tes e da presença do Seminário nas Eucaristi-
as deste fim de semana, teremos no próximo
dia 15 (quinta-feira), às 18h30 a Eucaristia
pelos sacerdotes e párocos do arciprestado já
falecidos, e às 21h30, na Igreja Matriz de
Esposende,  uma Vigília de Oração
Vocacional para todas as paróquias do
arciprestado.

As duas celebrações serão presididas por
D. António Moiteiro, Bispo Auxiliar de Braga.

A encerrar a Semana dos Seminários, no
próximo fim de semana o nosso ofertório é
em favor dos Seminários.

Recorde-se que a nossa comunidade,
juntamente com a de Vila Chã, está a su-
portar as despesas de um Seminarista, des-
de Novembro de 2010.

Horário do Cartório Paroquial
Tendo em conta as atividades do dia 15,

inseridas na Semana dos Seminários, esta
semana o Cartório Paroquial será o se-
guinte:
Terça .............................  19h30 – 20h00
Quinta ...................................  Encerrado
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

zas. Como são corajosas as palavras de São
Basílio (330-379): “"O pão que para ti so-
bra é o pão do faminto. A roupa que guar-
das mofando é a roupa de quem está nu.
Os sapatos que não usas são os sapatos
dos que andam descalços. O dinheiro que
escondes é o dinheiro do pobre. As obras
de caridade que não praticas são outras
tantas injustiças que cometes. Quem acu-
mula mais que o necessário pratica crime"!
Porque, se existe a miséria da pobreza tam-
bém existe o escândalo do excesso, se existe
o drama de quem nada tem por não haver
trabalho também existe a indignidade de quem
tudo tem sem trabalhar. Ou então a trabalhar
explorando outros, enriquecendo à custa de
tantas misérias.

Já sabemos por onde se move Jesus. Nem
fama, nem poder, nem ostentação o atraem.
Fala da religião como serviço e denuncia o
oportunismo dos seus dirigentes, “põe” Deus
ao alcance de todos e apresenta uma viúva
como modelo de entrega e confiança em
Deus. Não deixou tratados de economia mas
deu ao amor horizontes infinitos e concretos
de realização. S. Martinho teve uma vida
cheia de apostolado, fundou mosteiros, visita-
va as comunidades e atendia os pobres, e
morreu aos oitenta e um anos a dizer: “Se-
nhor, se o vosso povo precisa de mim, não
vou fugir do trabalho.” Mas sempre o re-
conheceremos com a espada a cortar a sua
bela capa e a dá-la a um pobre que morria de
frio. De quantas fomes e frios padecem os
homens e mulheres nossos irmãos? E não te-
remos uma capa que possa ser cortada ou
um pouco de farinha na panela para fazer um
pãozinho? Não resolveremos tudo, mas tal-
vez seja esse o segredo: se cada um fizer o
que pode, as grandes mudanças acontecem.
Até um punhado de castanhas e um copito de
vinho, partilhado com amizade, é um milagre
inesperado!


