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Domingo, 23 de fevereiro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Rui Manuel Barros Zão e família
19h00 — Maria Teresa Gomes Vieira
Segunda, 24 de fevereiro – 16h30
— Noémia Martins da Silva e marido
Terça, 25 de fevereiro  – 19h00
— Armindo Ferreira Gomes
— Rosa de Sousa
— Manuel Gonçalves Marques e esposa Cle-

mentina Lopes de Miranda
Quarta, 26 de fevereiro – 16h30
— Elisa Alves Carneiro (1.º Aniv.º)
— Maria Laura Carneiro Melo e marido
Quinta, 27 de fevereiro – 19h00
— Maria José da Silva
— Maria Adelaide Marques Rei, filho e nora
— Ângelo Augusto de Abreu e Maria de Fá-

tima Ramalho Figueiredo Brás
Sexta, 28 de fevereiro – 16h30
—
Sábado, 01 de março – 19h00
— Manuel Lopes Rodrigues de Areia e família
Domingo, 02 de março

10h00 — Paroquianos/Missa do Senhor
12h00 — Maria Amélia Rodrigues de Areia

e família
Adoração do SS.mo até às 19h00

19h00 — António Jorge Martins, pai e so-
brinho Hélder

Sábado, 01 de março

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

A nossa perfeição cristã,
concretiza-se no amor

manifestado também ao inimigo...

23 de fevereiro
a 02 de março de 2014
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Domingo, 02 de março

Domingo, 02 de março

Sábado, 01 de março – 19h00

Sábado, 01 de março – 19h00

10h00

12h00

19h00— Luís Miguel Marques Garcia
— Marina Ferrari Rodrigues de Pina

Serviço de Acólitos

— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz

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 719

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 9.º Ano
— Pedro Almeida
— Inês de Melo Losa Ferreira

—Da Responsabilidade
dos Noivos CPM
(Encerramento do CPM)

— Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 10.º Ano da Catequese

Grupo
Nossa Senhora

das Dores



7.º Domingo Comum
1.ª Leit. – Lev 19, 1-2. 17-18;
Salmo – Sal 102, 1-2. 3-4. 8 e 10. 12-13;
2.ª Leit. – 1 Cor 3, 16-23;
Evangelho – Mt 5, 38-48.

A liturgia do sétimo Domingo do Tempo
Comum convida-nos à santidade, à perfeição.
Sugere que o “caminho cristão” é um cami-
nho nunca acabado, que exige de cada ho-
mem ou mulher, em cada dia, um compromis-
so sério e radical (feito de gestos concretos
de amor e de partilha) com a dinâmica do
“Reino”. Somos, assim, convidados a percor-
rer o nosso caminho de olhos postos nesse
Deus santo que nos espera no final da via-
gem.

A primeira leitura que nos é proposta apre-
senta um apelo veemente à santidade: viver
na comunhão com o Deus santo, exige o ser
santo. Na perspectiva do autor do nosso tex-
to, a santidade passa também pelo amor ao
próximo.

Na segunda leitura, Paulo convida os cris-
tãos de Corinto – e os cristãos de todos os
tempos e lugares – a serem o lugar onde Deus
reside e Se revela aos homens. Para que isso
aconteça, eles devem renunciar definitivamen-
te à “sabedoria do mundo” e devem optar pela
“sabedoria de Deus” (que é dom da vida, amor
gratuito e total).

No Evangelho, Jesus continua a propor aos
discípulos, de forma muito concreta, a sua Lei
da santidade (no contexto do “sermão da
montanha”). Hoje, Ele pede aos seus que acei-
tem inverter a lógica da violência e do ódio,
pois esse “caminho” só gera egoísmo, sofri-
mento e morte; e pede-lhes, também, o amor

Contas da Paróquia
Receita

Culto ............................................... 53.037,53  €
Festas ............................................. 38.293,99  €
Serviços Ministeriais ....................... 10.755,00  €
Receitas Patrimoniais ......................... 7.270,31  €
Valores Consignados à Cúria .............. 2.100,00  €
Formação e Actividades Culturais ...... 1.400,94  €
Outras Receitas (Obras) ................... 21.576,10  €
     Total de Receita ...................... 134.433,87  €

Despesa
Culto ............................................... 42.434,38  €
Fornecimento de serviços externos ... 36.636,02  €
Despesas com pessoal ..................... 18.549,46  €
Valores Consignados à Cúria .............. 2.100,00  €
Despesas Patrimoniais ..................... 29.509,79  €
Formação e Actividades Culturais ...... 9.839,55  €
Outras Despesas e Encargos .................  94,40  €
     Total de Despesa ..................... 139.163,60  €
    Saldo de 2013 ........................... – 4.729,73  €
    Saldo de 2012 ............................ 11.593,48  €
    Saldo para 2014 ........................... 6.863,75  €

Embora o Saldo ainda tenha sido posi-
tivo, não podemos esquecer que a Paró-
quia ainda está a dever (ao Banco e a par-
ticulares) das obras realizadas nos últimos
anos cerca de 44.000,00 € (quarenta e qua-
tro mil euros).

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.

que não marginaliza nem discrimina ninguém
(nem mesmo os inimigos). É nesse caminho
de santidade que se constrói o “Reino”.

No Evangelho, Jesus continua a propor aos
discípulos, de forma muito concreta, a sua Lei
da santidade, ainda no contexto do sermão da
montanha. Hoje, Ele pede aos seus, que acei-
tem inverter a lógica da violência e do ódio,
pois esse caminho só gera egoísmo, sofrimento
e morte.

Pede-lhes, também, o amor que não mar-
ginaliza nem discrimina ninguém, nem mes-
mo os inimigos. É nesse caminho de santida-
de que se constrói o Reino.

Jesus lembra a lei da retribuição: olho por
olho, dente por dente e propõe uma nova jus-
tiça. Mostra que a força do amor solidário é
capaz de interromper toda a forma de violên-
cia.

Jesus indica ações capazes de afirmar a
dignidade e a igualdade, não a submissão pas-
siva diante de situações opressoras. Manifesta
também solidariedade ao necessitado, ao po-
bre, que chega a penhorar até o próprio manto.

Com palavras e ações misericordiosas,
Jesus revela a plenitude da Lei. Evocando a
Lei da Santidade, Ele apresenta a regra fun-
damental: Sede perfeitos como o vosso Pai
celeste é perfeito.

A imitação de Deus, na sua perfeição, con-
cretiza-se no amor manifestado também ao
inimigo. Trata-se de um amor gratuito e de-
sinteressado, que supera a restrição à religião
e à raça.

O Senhor que é favorável, indulgente, pa-
ciente, bondoso e compassivo, convoca-nos
para experimentar o seu jeito de ser. Na cele-
bração, participamos de um grande ato de
amor de Deus: Ele entrega o seu próprio Fi-
lho para nos libertar do pecado e da morte.




