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Domingo, 13 de outubro
Papa consagra o Mundo ao Coração de Maria
10h00 — Paroquianos

12h00 — Eugénia Miranda Igreja
19h00 — Rui Manuel de Barros Zão e Ma-

nuel Fernandes Neto de Faria
Segunda, 14 de outubro – 16h30
— António Gonçalves Novo
Terça, 15 de outubro – 19h00
— António Augusto Lopes
— Maria Teresa da Silva Guerra
Quarta, 16 de outubro – 16h30
— Francisco da Cruz, sogra e cunhado

Quinta, 17 de outubro – 19h00
— António Lopes da Silva Miranda
— S. Judas Tadeu
— José Fernando Machado
Sexta, 18 de outubro – 16h30
— Ass. do Sag. Coração de Jesus
Sábado, 19 de outubro  – 19h00
— Manuel Moreira de Sá
Domingo, 20 de outubro
10h00 — Paroquianos

12h00 — José Inácio Miranda Ferreira
19h00 — Rui Manuel de Barros Zão

Celebração dos Fiéis Defuntos
A celebração dos Fiéis Defuntos será

feita no 1.º Domingo de Novembro, dia 3,
com Missa às 10h00 na Igreja Matriz, se-
guida da Procissão ao Cemitério.

Sábado, 19 de outubro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

O Céu depende
de nossa atitude generosa

na vivência do quotidiano...

13 a 20 de outubro de 2013
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Domingo, 20 de outubro

Domingo, 20 de outubro

Sábado, 19 de outubro

Sábado, 19 de outubro

10h00

12h00

19h00— Alexandre Domingues Figueiredo
— Ricardo Silva

Serviço de Acólitos

— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
do 5.º Ano da Catequese
e do JCE

— Da responsabilidade
     das crianças do 3.º e  4.º Ano

e do JCE

(In)formação
Semanal 699

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 8.º Ano
— José Gonçalo Almeida
— Ana Rafaela Sá de Barros

— Maria Emília Vilarinho
— Inês Zão
— Leandra Rodrigues

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

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



28.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – 2 Reis 5, 14-17;
Salmo – Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4;
2.ª Leit. – 2 Tim 2, 8-13;
Evangelho – Lc 17, 11-19.

Salta aos olhos a mensagem da Palavra
de Deus neste Domingo: a gratidão,  o
reconhecimento cheio de amor pela ação
benéfica de Deus na nossa vida. Gratidão e
ingratidão – eis o que aparece nas leituras
de hoje. Primeiro, a gratidão de Naamã, um
pagão, inimigo de Israel, que, no entanto, sabe
ser agradecido a Deus. Curado da sua lepra,
voltou para agradecer ao profeta Eliseu e,
como sinal de conversão ao Deus verdadeiro,
levou terra de Israel para Damasco, sua
cidade, para, sobre essa terra, adorar a Deus.
O reconhecimento pelo benefício de Deus fez
desse pagão um amigo do Senhor e salvou a
sua existência de um caminho sem sentido.
Também a gratidão de outro pagão, o leproso
samaritano que soube, reconhecido, voltar a
Jesus “para dar glória a Deus” .  Mas
também, hoje, aparece a ingratidão. Nove
leprosos, filhos do povo de Israel, que curados,
não voltaram para agradecer o dom... Dez
foram curados, somente um foi salvo, o leproso
pagão e estrangeiro: “Levanta-te e vai para
casa! A tua fé te salvou!”

Hoje, temos tudo... Chegamos a um alto
grau de desenvolvimento tecnológico e
científico, compreendemos tantos dos
processos e dinamismos da natureza e, num
mundo ativista e auto-suficiente, temos a
sensação ilusória de que nos bastamos, de que
tudo é nosso, de que tudo é fruto dos nossos
esforços, de que tudo foi, simplesmente,

Reunião dos Crismandos
Na próxima quarta-feira, dia 16, tere-

mos às 19h30, o 1.º Encontro com os
crismandos que frequentaram os 10 anos
de Catequese. Para este encontro devem
fazer-se acompanhar do desdobrável de
onde foi destacada a Ficha de Inscrição,
bem como o Compêndio do Catecismo da
Igreja Católica.

Aí acertaremos, também, as datas dos
próximos encontros.

Visita Pastoral
No dia 18 deste mês, às 21h00, no Cen-

tro Paroquial de Esposende, haverá 1.º En-
contro de Evangelização, inserido na dinâ-
mica vivencial da Visita Pastoral ao nosso
Arciprestado.

Este encontro é destinado a todos os
Catequistas, Movimentos de Apostolado, Mi-
nistros Extraordinários da Comunhão, Grupos
de Jovens, Zeladoras de Altares e todos os
que queiram participar.

Abertas inscrições
em grupos paroquiais

Estão abertas as inscrições até ao dia 31
deste mês para quem quiser integrar o Grupo
Jovens Cristão de Esposende (JCE), o
Agrupamento 301 do CNE e na Equipa de
Liturgia (Leitores e Acólitos), que preten-
demos começar a formar neste ano Pastoral
que se centra na Liturgia (Fé celebrada)

Os interessados podem inscrever-se junto
dos responsáveis ou no Cartório Paroquial.

conquista nossa. Vamo-nos tornando cegos
para a presença cuidadosa, providencial e
cheia de amor de um Deus que vela sempre
por nós. Vamo-nos tornando gravemente
insensíveis para perceber a vida como dom,
como graça, como presente. É impressionante
como o mundo nos vai tornando adormecidos,
insensíveis mesmo, para Deus! Se avida já
não é mais percebida como um dom, também
do nosso coração já não brota mais a ação de
graças. Mas, uma vida assim é ela mesma,
sem graça, ela mesma uma “des-graça”! Só
quando abrimos o coração e os olhos da fé,
podemos perceber que tudo é graça, imenso
dom de um Amor sem fim e, então, seremos
realmente curados de uma vida sem sentido e
libertos para correr livres nos caminhos da
existência. Poderemos ouvir a palavra de
Jesus: “Levanta-te e vai!... A tua fé te
salvou!” Salvou-te de uma vida mesquinha,
fechada, incapaz de olhar as estrelas, incapaz
de comunhão com o Pai do céu, incapaz de
dizer “Pai nosso”  e de reconhecer nos outros
teus irmãos... Mas, para isso, é necessário um
coração de pobre, um coração humilde, que
reconheça que tudo quanto possuímos foi
recebido de Deus.

Vale, então, para nós, no corre-corre da
vida, a advertência de São Paulo, na segunda
leitura de hoje: “Lembra-te de Jesus Cristo,
ressuscitado de entre os mortos!” Lembrar-
se de Cristo é tê-lo como palavra última e total
de amor que o Pai nos pronunciou. Lembrar-
-se de Jesus é nunca esquecer que Deus está
conosco, amando-nos, perdoando-nos e
acolhendo-nos como Deus providente e
misericordioso. Lembrar-se de Jesus morto e
ressuscitado é nunca duvidar da misericórdia
de Deus e do seu compromisso na nossa
existência e na existência do mundo.


