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Domingo, 28 de setembro

10h00 — Paroquianos

12h00 — Maria da Silva Duarte e família
19h00 — Rosa Maria de Barros Zão e fa-

mília
Segunda, 29 de setembro – 16h30
— P. Manuel Alves Coutinho (30.º Dia)
— Orlando Afonso da Silva e filho

Terça, 30 de setembro – 19h00
Não há missa

Quarta, 1 de outubro – 16h30
— João Pedro Menina Eiras
Quinta, 2 de outubro – 19h00
— Maria José Ferreira de Oliveira e sogros
— Maria Eulália Nunes Silva
— António Lopes da Silva Miranda
— Francisco Gonçalves Novo
— Laurinda dos Santos Oliveira da Cruz

Sexta, 3 de outubro – 16h30
— Associados do Sagrado Coração de Jesus

Sábado, 4 de outubro – 19h00
— Bernardete Maria Neto Ferreira da Silva

Moreira (30.º Dia)

Domingo, 5 de outubro

10h00 — Paroquianos

12h00 — Clementina Lopes de Miranda e
Manuel Gonçalves Marques

Adoração do Santíssimo
19h00 — Rui Manuel de Barros Zão e fa-

mília

Sábado, 4 de outubro

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

O verdadeiro cristão
não é aquele

que dá boa impressão...

28 de setembro
a 5 de outubro de 2014
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Domingo, 5 de outubro

Domingo, 5 de outubro

Sábado, 4 de outubro – 19h00

Sábado, 4 de outubro – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
(aceitam-se mais inscrições)

Serviço de Acólitos

— Joana Dulce Coutinho
— 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 e Catequistas

do 4.º Ano da Catequese

(In)formação
Semanal 750

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 8.º Ano
— Pedro Almeida
— Inês de Melo Losa Ferreira

— António Jardim
— Catarina Jardim
— Joana Jardim

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

Cristo Rei



26.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Ez 18, 25-28;
Salmo – Sal 24, 4-5. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Filip 2, 1-11;
Evangelho – Mt 21, 28-32.

A liturgia deste domingo deixa claro que
Deus chama todos os homens e mulheres a
empenhar-se na construção do mundo de jus-
tiça e paz que Deus sonhou para todos os
seus filhos e filhas. Diante da proposta de
Deus, nós podemos assumir duas atitudes: ou
dizer “sim” a Deus e colaborar com Ele, ou
escolher caminhos de egoísmo, comodismo e
isolamento e desistir do compromisso que
Deus nos pede.

A Palavra de Deus exorta-nos, assim, a
um compromisso sério e coerente com Deus,
um compromisso que signifique um empenho
real e exigente na construção de um mundo
novo, de justiça, de fraternidade, de paz.

Na primeira leitura, Ezequiel convida os
israelitas exilados na Babilónia a comprome-
terem-se de forma séria e consequente com
Deus, sem rodeios, evasivas ou subterfúgios.
Cada fiel deve tomar consciência das conse-
quências do seu compromisso com Deus e
viver, com coerência, as implicações práticas
da sua adesão à Aliança com Ele.

A segunda leitura apresenta aos cristãos
de Filipos o exemplo de Cristo: apesar de ser
Filho de Deus, Cristo não afirmou com arro-
gância e orgulho a sua condição divina, mas
assumiu a realidade da fragilidade humana,
fazendo-se servidor dos homens para nos
ensinar a suprema lição do amor, do serviço,
da entrega total da vida por amor.

Os cristãos são chamados por Deus a se-
guir Jesus e a viver do mesmo modo, na en-
trega total ao Pai e aos seus projetos.

O Evangelho diz-nos como se concretiza
o compromisso do cristão com Deus. O “sim”
que Deus nos pede não é uma declaração te-
órica de boas intenções, sem implicações prá-
ticas; mas é um compromisso firme, coerente,
sério e exigente com o Reino, com os seus
valores, com o seguimento de Jesus Cristo.

O verdadeiro cristão não é aquele que dá
boa impressão, que finge respeitar as regras
e que tem um comportamento irrepreensível
do ponto de vista das convenções sociais; mas
é aquele que cumpre na realidade da vida a
vontade de Deus.

A parábola dos dois filhos chamados para
trabalhar na vinha do pai sugere que, na pers-
pectiva de Deus, todos os seus filhos são
iguais e têm a mesma responsabilidade na
construção do Reino.

Diante do chamamento de Deus, há dois
tipos de resposta. Há aqueles que escutam o
chamamento, mas não são capazes de ven-
cer a preguiça e o comodismo e não vão tra-
balhar na vinha, mesmo que tenham dito sim
a Deus e tenham sido batizados; e há aqueles
que acolhem o chamamento de Deus e que
lhe respondem de forma generosa.

A mensagem é clara: não basta dizer um
sim inicial a Deus; mas é preciso que esse
sim se confirme, depois, num verdadeiro em-
penho na vinha do Senhor. Ou seja: não bas-
tam palavras e declarações de boas intenções;
é preciso viver, dia a dia, os valores do Evan-
gelho, seguir Jesus nesse caminho de amor e
de entrega que Ele percorreu, construir, com
gestos concretos, um mundo de justiça, de
bondade, de solidariedade, de perdão, de paz.

Novo Ano Pastoral
O novo Ano Pastoral da nossa Arquidioce-

se, sob o tema “Fé vivida”, abre oficialmente
no próximo fim de semana, e desafia-nos a
viver “corajosamente a alegria do Evangelho”
através da fé e das obras.

A frase bíblica que inspira o novo ano pas-
toral – “A fé se ela não tiver obras, está com-
pletamente morta" (Tg 2, 17) –  pretende re-
cordar que “fé e obras são a mesma e única
vida da Igreja, a vida cristã”.

Nesse sentido são-nos colocadas duas per-
guntas: “Como pode um cristão dizer que tem
fé, se esta não se manifesta nos seus atos?
Que sentido teria uma fé assim?”

O grande objetivo é que reaprendamos “a
gramática elementar da caridade” que tem o
seu “fio condutor” na prática das obras de
misericórdia.

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




