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Domingo, 16 de fevereiro
10h00 — Paroquianos

12h00 — António Gonçalves Novo

19h00 — Manuel Fernandes Neto de Faria
Segunda, 17 de fevereiro – 16h30
— António Augusto Lopes
Terça, 18 de fevereiro  – 19h00
— José Joaquim Lemos Afonso (7.º Dia)
— António Lopes da Silva Miranda
— Virgílio Herculano dos Santos, pai e irmãos
—
Quarta, 19 de fevereiro – 16h30
—
Quinta, 20 de fevereiro – 19h00
— Maria do Carmo Viana Cruz e José Joa-

quim Nibra Martins
— José Fernando Machado
—
Sexta, 21 de fevereiro – 16h30
—
Sábado, 22 de fevereiro – 19h00
— Bodas de Prata de Luísa Fernanda Teixei-

ra Guedes Rodrigues e Rogério António
Coelho Rodrigues

Domingo, 23 de fevereiro

10h00 — Paroquianos

12h00 — Rui Manuel de Barros Zão e fa-
mília

19h00 — Maria Teresa Gomes Vieira

Sábado, 22 de fevereiro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Desafiados a praticar a justiça
e a obedecer aos mandamentos

de um modo novo e total...

16 a 23 de fevereiro de 2014
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Domingo, 23 de fevereiro

Domingo, 23 de fevereiro

Sábado, 22 de fevereiro – 19h00

Sábado, 22 de fevereiro – 19h00

10h00

12h00

19h00— Alexandre Domingues Figueiredo
— Ricardo Silva

Serviço de Acólitos

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

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
          das crianças e catequistas

do 4.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças

do 1.º e  6.º Ano

(In)formação
Semanal 718

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

— Catarina Jardim
— António Jardim
— Joana Jardim

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

Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



6.º Domingo Comum
1.ª Leit. – Sir 15, 16-21 (15-20);
Salmo – Sal 118 (119), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34;
2.ª Leit. – 1 Cor 2, 6-10;
Evangelho – Mt 5, 17-37.

Na liturgia deste domingo somos chama-
dos a buscar a verdadeira justiça, agindo con-
forme a vontade amorosa de Deus.

 Jesus compromete os seus discípulos a
preservar não apenas a vida física, mas tam-
bém a integridade moral. Exige a superação
da raiva como meio para conservar a frater-
nidade, sem necessidade de recorrer aos tri-
bunais. Mostra que a reconciliação com o ir-
mão é condição para celebrar o culto agradá-
vel a Deus.

No Evangelho de S. Mateus (Mt 5, 17-
37),  Jesus continuando o sermão da monta-
nha, apresenta sua posição e visão da lei do
Antigo Testamento.

 A liturgia de hoje garante-nos que Deus
tem um projeto de salvação para que o ho-
mem possa chegar à vida plena e propõe-nos
uma reflexão sobre a atitude que devemos
assumir diante desse projeto.

A primeira leitura recorda que o homem é
livre de escolher entre a proposta de Deus,
que conduz à vida e à felicidade, e a auto-
suficiência do próprio homem, que conduz,
quase sempre, à morte e à desgraça.

Para ajudar o homem que escolhe a vida,
Deus propõe mandamentos, que são os sinais
com que Deus delimita o caminho que con-
duz à salvação.

Na segunda leitura, Paulo apresenta o pro-
jeto salvador de Deus, aquilo que ele chama
sabedoria de Deus ou o mistério. É um proje-

Formação para todos
Terminam já na próxima quinta-feira,

dia 20, as ações de formação destinadas a
Catequistas, Ministros Extraordinários da
Comunhão, Leitores, Acólitos, Sacristães,
Zeladoras, Organistas, Salmistas, Direto-
res artísticos e Cantores, mas abertas a
todos quantos queiram participar

As reuniões de formação – em Bíblia,
Sacramentos, Liturgia e Canto – terão lu-
gar no Centro Paroquial de Esposende,
com início no dia 6 de Março, continuan-
do nos dias 13, 20 e 27 de Março e 4 e 11
de Abril, das 21h00 às 22h45.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial con-

tinua a funcionar no seu horário normal:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

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

Fora deste horário o pároco atende
sempre que solicitado.

to que Deus preparou, desde sempre, para
aqueles que o amam.

Este projeto esteve oculto aos olhos dos
homens, mas Jesus Cristo revelou-o com as
suas palavras, os seus gestos e, sobretudo,
com a sua morte na cruz, pois aí, no dom total
da vida, revelou-se aos homens a medida do
amor de Deus e mostrou-se ao homem o ca-
minho que leva à realização plena.

O Evangelho completa a reflexão, propon-
do a atitude de base com que o homem deve
abordar esse caminho balizado pelos manda-
mentos: não se trata apenas de cumprir re-
gras externas, no respeito estrito pela letra da
lei. Trata-se de assumir uma verdadeira atitu-
de interior de adesão a Deus e às suas pro-
postas, que tenha, depois, correspondência em
todos os passos da vida.

Depois de propor a felicidade no lugar do
mandamento, Jesus expõe a sua posição di-
ante da lei tradicional, a Toráh. Jesus convida
os discípulos a ultrapassarem a justiça dos le-
trados e fariseus, como exigência para entra-
rem no reino.

Sobre o mandamento de não matar, os se-
guidores de Jesus não se podem contentar
apenas em evitar o ato de homicídio, mas con-
trolar o ódio e os insultos que levam a ele.

Sobre o adultério e o divórcio, os seguido-
res de Jesus devem ultrapassar a norma para
entrarem no valor do bem que a lei propõe.

Sobre o juramento, a base da relação é a
confiança e a sinceridade, tornando-se des-
necessário o juramento.

Na nossa celebração, numa atitude de dis-
cípulos, somos formados pelo Senhor que nos
desafia a praticar a justiça e a obedecer aos
mandamentos de um modo novo e total. Ali-
mentados pelo pão da vida, possamos cami-
nhar sempre em busca da verdadeira vida.




