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Domingo, 22 de setembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Carolina Areia Losa e família
19h00 — António Augusto Lopes
Segunda, 23 de setembro – 16h30
— João Salgueiro de Sousa
Terça, 24 de setembro – 19h00
— Rui Filipe Braga Pinto Macedo
— Jorge Mendes Vieira
— Adélio Ramalho Figueirdo
— Manuel Pereira da Costa e esposa
— Maria do Carmo Viana Cruz e José Joa-

quim Nibra Martins
Quarta, 25 de setembro – 16h30
— Cecília dos Santos Garcia, filho e genro
Quinta, 26 de setembro – 19h00
— Eugénia Miranda Igreja
— José Fernando Machado
— Augusto Alves Guimarães e Lucinda Alice

Silva Vilas Boas
— Raúl Carlos Veloso
— Ernesto Almeida Correia e Almerinda da

Silva Passos
Sexta, 27 de setembro – 19h00
— Bombeiros falecidos no acidente de há 4

anos
Sábado, 28 de setembro  – 19h00
— Manuel Vicente Gonçalves e Maria Mar-

tins Capitão
Domingo, 29 de setembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Orlando Afonso da Silva
19h00 — Rosa Maria de Barros Zão Boa-

ventura e família

Sábado, 29 de setembro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Há uma esmola
que nunca podemos deixar de fazer:

a esmola da nossa oração...

22 a 29 de setembro de 2013
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Domingo, 29 de setembro

Domingo, 29 de setembro

Sábado, 28 de setembro

Sábado, 28 de setembro

10h00

12h00

19h00— Alexandre Domingues Figueiredo
— Ricardo Silva

Serviço de Acólitos

— Ricardo Cruz
— Francisco de Castro e Costa
— Ana Rita N.L. Velasco de Sousa

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 696

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 7.º Ano
— Pedro Almeida
— Inês de Melo Losa Ferreira

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Maria Gabriela Viana

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes
     do 8.º Ano da Catequese

Grupo
Santa Maria
dos Anjos



25.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Am 8, 4-7;
Salmo – Sal 112 (113), 1-2. 4-6. 7-8;
2.ª Leit. – 1 Tim 2, 1-8;
Evangelho – Lc 16, 1-13.

Em tempo de crise e de grandes despesas
por causa do início do ano escolar, a liturgia
sugere-nos, hoje, uma reflexão sobre o lugar
que o dinheiro e os outros bens materiais de-
vem assumir na nossa vida.

O Evangelho que nos é proposto apresen-
ta-nos mais um passo do “caminho para Je-
rusalém”. Desta vez, Jesus não se dirige aos
fariseus, mas aos discípulos e, através deles,
aos crentes de todos os tempos… Com uma
história que apresenta contornos de caso real,
tirado da vida, Jesus instrui os discípulos acer-
ca da forma como se hão-de situar face aos
bens deste mundo.

A mensagem essencial aqui apresentada
gira, portanto, à volta da sábia utilização dos
bens deste mundo: eles devem servir para ga-
rantir outros bens, mais duradouros.

O Evangelho deste domingo tem duas par-
tes: a primeira, é uma parábola que, no evan-
gelho de S. Lucas, se encontra logo a seguir às
que escutámos no domingo passado; a pará-
bola é uma introdução à complexa questão das
habilidades que podem dar bom resultado na
administração dos bens terrenos; a segunda
parte, é uma advertência para melhor alcan-
çarmos os bens futuros.

A advertência de Jesus tem em conta que
aqueles que vivem a fidelidade, vivem-na nas
coisas grandes e pequenas. Todavia, o que
caracteriza a fidelidade do cristão é servir a
Deus como único Senhor, não caindo na tenta-
ção de “enterrar” o coração nas riquezas. É
uma clara advertência a não cair na idolatria
do dinheiro. “Nenhum servo pode servir a

Obras de manutenção
Dez anos após o restauro da Igreja Ma-

triz, e embora essas obras ainda não este-
jam totalmente pagas, e depois de termos
já regularizado o pavimento do Adro da
Matriz, que ficou por cerca de cinco mil eu-
ros, a Fábrica da Igreja decidiu proceder a
“obras de manutenção” do telhado e pare-
des, orçadas em cerca de quinze mil euros.

Mais uma vez contamos com a generosa
colaboração de todos, a quem desde já agra-
decemos.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende esta

semana funciona no seguinte horário:
Segunda .........................  18h00 – 18h30
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Serviço de Confissões
A Igreja Matriz de Esposende continua

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

Anuais do Coração de Jesus
As Zeladoras da Associação do Sagrado

Coração de Jesus vão começar a recolher
os anuais daquela Associação a partir desta
semana.

dois senhores … Não podeis servir a Deus
e ao dinheiro”. É este princípio que nos deve
afastar da idolatria da riqueza e a refletir sobre
a melhor maneira de nos relacionar com os bens
terrenos.

Tendo em conta as palavras do Profeta
Amós, quanto ao uso das riquezas, deve evi-
tar-se que elas se convertam em opressão para
o próximo, sobretudo para os mais pobres.
Comprar, com dinheiro, o pobre, afasta-nos de
Deus, porque Ele é o único Senhor a quem
devemos servir, como diz o salmo responsori-
al. Por isso, somos convidados a transformar a
nossa riqueza em esmola. “Arranjai amigos
com o vil dinheiro, para que, quando este
vier a faltar, eles vos recebam nas moradas
eternas”. Este “ganhar amigos” não é um
convite a dar dinheiro aos pobres, nem a dar
esmola como obra de misericórdia. A purifica-
ção externa nada vale senão for imagem da
purificação interior: “dai esmola do que pos-
suís, e para vós tudo ficará limpo”. É com a
esmola que ganharemos amigos, que nos fare-
mos amigos dos pobres. A esmola não deve
servir para que sejamos elogiados, mas para
que os pobres nos recebam no Reino dos Céus.

Há uma esmola que nunca poderemos dei-
xar de fazer: a esmola da nossa oração por
todos os homens. É o que S. Paulo nos diz na
sua Carta a Timóteo. Além de rezarmos por
nós, a nossa oração deve abrir-se aos horizon-
tes das necessidades dos outros. A oração pelo
próximo é uma petição ao Senhor para que o
mundo receba o Seu auxílio e a Sua protecção,
sobretudo os dons da salvação que constituem
o nosso tesouro. Mas também é um compro-
misso de todo o cristão a fazer tudo o que esti-
ver ao seu alcance para que o mundo possa
experimentar a bondade de Deus. É a oração
que põe o nosso coração em Deus e no próxi-
mo. O primeiro fruto da nossa caridade é a
oração. É a oração que nos motiva, como diz
S. Paulo, a levar “uma vida tranquila e pací-
fica, com toda a piedade e dignidade”.




