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Domingo, 01 de setembro
10h00 — Paroquianos/Missa do Senhor
12h00 — Ana Gonçalves Martins

Adoração do Santíssimo até às 19h00
19h00 — Júlio Nunes

Segunda, 02 de setembro – 16h30
— João Salgueiro de Sousa
Terça, 03 de setembro – 19h00
— Maria Amélia Ferreira Rodrigues de Areia

e família
— Maria Teresa de Barros Lima Costa e fa-

mília
Quarta, 04 de setembro – 16h30
— Santa Teresinha
Quinta, 05 de setembro – 19h00
— Maria do Céu da Costa Terra
— José Fernando Machado
Sexta, 06 de setembro
11h00 — Convívio Paroquial da Fregue-

sia de Meinedo (Lousada)
16h30 — Maria do Carmo
Sábado, 07 de setembro  – 19h00
— Manuel Moreira de Sá
Domingo, 08 de setembro
10h00 — Paroquianos/Missa do Senhor
11h00 — Convívio do Município de Resende
12h00 — Bodas de Prata Matrimonais de

João Manuel Santos Ferreira e Maria
Arminda Lemos Baptista Ferreira

19h00 — Jorge Fonseca Caseiro e família

Sábado, 07 de setembro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Quem faz crescer em si a humildade
e cultiva a gratuidade,

experimenta Deus e o Seu Reino...

01 a 08 de setembro de 2013
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Domingo, 08 de setembro

Domingo, 08 de setembro

Sábado, 07 de setembro

Sábado, 07 de setembro

10h00

12h00

19h00— Alexandre Domingues Figueiredo
— Ricardo Silva

Serviço de Acólitos

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

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     das crianças e catequistas

do 5.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças
     do 4.º Ano da Catequese

(In)formação
Semanal 693

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 10.º Ano
— José Gonçalo Almeida
— Ana Rafaela Sá de Barros

— António Jardim
— Catarina Jardim
— Joana Jardim

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes
     do 7.º Ano da Catequese



22.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Sir 3, 19-21. 30-31;
Salmo – Sal 67 (68), 4-5ac. 6-7ab. 10-11;
2.ª Leit. – Hebr 12, 18-19. 22-24a;
Evangelho – Lc 14, 1. 7-14.

 Engana-se quem pensa que o Evangelho
de hoje é um guia de etiqueta e de boas manei-
ras em banquetes e recepções. Jesus pensa,
aqui, no banquete do Reino, que é preparado
pelo banquete da vida. Só participará do ban-
quete do Reino quem souber participar no ban-
quete da vida!

Neste banquete, no daqui, no desta vida, o
Senhor estimula-nos a duas atitudes, dois com-
portamentos profundamente evangélicos. Pri-
meiro, a humildade: “Quando tu fores con-
vidado para uma festa de casamento, não
ocupes o primeiro lugar... Vai sentar-te no
último... Assim, quando chegar quem te con-
vidou, te dirá: ‘Amigo, vem mais para
cima’”.

O que é ser humilde? Humildade deriva de
humus, pó, lama, barro... Ser humilde é reco-
nhecer-se dependente diante de Deus, é sa-
ber-se pobre, limitado diante do Senhor. Quem
é assim, sabe avaliar-se na justa medida por-
que sabe ver-se à luz do Senhor! O humilde
tem diante de si a sua própria verdade: é po-
bre, é indigente, mas infinitamente agraciado e
amado por Deus. Por isso, o humilde é livre e,
porque livre, manso. Tinha razão Santa Teresa
de Jesus quando afirmava que a humildade é a
verdade. O humilde vê-se na sua verdade por-
que vê-se como Deus o vê, vê-se com os olhos
de Deus! Então, o humilde é aberto para o
Senhor, dele reconhece que é dependente, e a
Ele se confia. Podemos, assim, compreender
as palavras do Eclesiástico: “Filho, realiza os

Inscrições para o Crisma
Tendo em vista a preparação da Visita

Pastoral com a celebração do Crisma no
próximo mês de dezembro (dia 7), estão
abertas até ao dia 15 de setembro as ins-
crições para a preparação para o Sacra-
mento da Confirmação.

As Fichas de Inscrição podem ser le-
vantadas no Cartório Paroquial, e devem
ser preenchidas também pelos que já fize-
ram o 10.º Ano da Catequese.

Serviço de Confissões
A Igreja Matriz de Esposende continua

a oferecer um Serviço de Confissões se-
manal com o seguinte horário:
Segunda ..........................  09h00 – 09h30
Sexta ...............................  09h00 – 09h30

Em caso de necessidade, este horário pode
prolongar-se até às 10h00. Fora deste horário
o Pároco atende no Cartório Paroquial sem-
pre que necessário.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende con-

tinua a funcionar no seu horário normal
de Verão, que é o seguinte:
Terça ..............................  18h30 – 19h00
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente ou na impossibilidade
de usarem este horário podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

teus trabalhos com mansidão; na medida em
que fores grande, deverás praticar a hu-
mildade, e assim encontrarás graça diante
do Senhor. O Senhor é glorificado nos hu-
mildes”. É assim, porque só o humilde, que
reconhece que depende de Deus, pode ser aber-
to, e acolher como uma criança o Reino que
Jesus veio trazer.

A segunda atitude que Cristo nos ensina hoje
é a gratuidade: “Quando deres uma festa,
convida os pobres, os aleijados, os coxos,
os cegos. Então tu serás feliz! Porque eles
não te podem retribuir. Tu receberás a re-
compensa na ressurreição dos justos”.

A gratuidade é a virtude que sabe dar sem
esperar nada em troca, dar e sentir-se feliz,
sentir-se realizada no próprio dar. Se prestar-
mos bem atenção, a gratuidade é filha da hu-
mildade. Só quem sabe de coração que em tudo
depende de Deus e de Deus tudo recebeu gra-
tuitamente (humilde), também se sente impeli-
do a imitar a atitude de Deus: dar gratuitamen-
te! “Recebestes de graça, dai de graça!”

Quem faz crescer em si a humildade e cul-
tiva a gratuidade, experimenta Deus e o Seu
Reino, pois aprende a sentir o coração do pró-
prio Deus, que tudo nos deu gratuitamente.
Quem cultiva a humildade e a gratuidade, dei-
xa o Reino ir entrando em si e entrará, um dia,
no Reino de Deus!

Mas, se pensarmos bem, nada disso é fácil,
pois vivemos no mundo da auto-suficiência e
dos resultados. O homem já não se sente mais
dependente de Deus; deseja ele próprio fazer
a vida a seu modo. Assim, fecha-se para Deus
e já não reconhece no outro um irmão e não
experimenta a misericórdia gratuita de Deus,
já não sabe dar gratuitamente: tudo tem que
ter retorno, tudo tem que apresentar contra-
partida, tudo tem que, cedo ou tarde, dar lucro,
tudo é pensado na lógica do custo-benefício.
Como é triste a vida, quando é vivida assim...


