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Domingo, 12 de outubro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Francisco Ribeiro Couto
19h00 — Manuel Fernandes Neto de Faria
Segunda, 13 de outubro – 16h30
— Manuel Miranda Figueiredo e Maria de

Fátima Ramalho Figueiredo
Terça, 14 de outubro – 19h00
— Eugénia Miranda Igreja
— Idalina de Sousa Viana
— Maria dos Anjos Macau Peres Filipe

Quarta, 15 de outubro – 16h30
— Maria Teresa Guerra
Quinta, 16 de outubro – 19h00
— José Fernando Machado
— Maria da Conceição Barros Costa

Sexta, 17 de outubro – 16h30
— Santíssimo Sacramento e Santa Rita
Sábado, 18 de outubro – 19h00
— Manuel Moreira de Sá
Domingo, 19 de outubro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Rosa Gomes Pereira de Barros Zão

e filhos
19h00 — João Pedro Menina Eiras

Dia Mundial das Missões
O Dia Mundial das Missões é um momen-

to privilegiado para os fiéis dos vários Conti-
nentes se empenharem, com a oração e ges-
tos concretos de solidariedade, no apoio às
Igrejas jovens dos territórios de missão.

O nosso Ofertório será para as Missões

Sábado, 18 de outubro

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

Deus convida a todos
para tomarem parte

no seu BANQUETE festivo...

12 a 19 de outubro de 2014

E
st

e 
In

fo
rm

at
iv

o 
po

de
 s

er
 c

on
su

lta
do

 e
m

: 
ht

tp
://

pa
ro

qu
ia

de
sp

os
en

de
.w

or
dp

re
ss

.c
om

/in
fo

rm
ac

ao
-s

em
an

al
/

Domingo, 19 de outubro

Domingo, 19 de outubro

Sábado, 18 de outubro – 19h00

Sábado, 18 de outubro – 19h00

10h00

12h00

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

Serviço de Acólitos

— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     das crianças e Catequistas

do 5.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças e Catequistas

do 5.º Ano da Catequese

(In)formação
Semanal 752

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

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Maria Gabriela Viana

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

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

Grupo
Nossa Senhora

de Fátima

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



28.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 25, 6-10a;
Salmo – Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6;
2.ª Leit. – Filip 4, 12-14. 19-20;
Evangelho – Mt 22, 1-14

A Palavra de Deus do último Domingo
falava-nos da vinha; a Palavra de Deus de
hoje fala-nos de banquete! Quantas vezes, na
Sagrada Escritura, o Reino dos Céus é com-
parado a um banquete! Para os orientais, o
banquete, a festa ao redor da mesa, é sinal
de bênção, pois é lugar da convivência que
dá gosto de existir, da fartura que garante a
vida e do vinho que alegra o coração. É por
isso que Jesus hoje nos diz que «O reino dos
Céus pode comparar-se a um rei que pre-
parou um banquete para o seu filho». Tra-
ta-se de um banquete preparado por Deus
para todos os povos (primeira leitura); um ban-
quete nupcial (Evangelho); bem-estar e des-
canso (salmo).

São, após a imagem da vinha dos domin-
gos anteriores, imagens bíblicas importantes
para exprimir a união entre Deus e o seu povo,
e para anunciar a salvação. A grande pará-
bola dos “convidados para as bodas” é,
mais uma vez, uma resposta de Jesus Cristo
aos “príncipes dos sacerdotes e aos anci-
ãos do povo”, que contestavam a sua auto-
ridade. A parábola do Reino é parábola de
julgamento: para ser “escolhidos” revista-
mo-nos da alegria do Evangelho e convide-
mos para a nossa mesa todos aqueles e aque-
las que nada têm, certos de que “Deus pro-
verá com abundância a todas as vossas
necessidades” (segunda leitura).

Na primeira leitura o profeta faz-nos con-

templar uma realidade surpreendente: a pro-
digiosa e generosa ação de Deus. Estes ver-
sos indicam a vinda em plenitude do Reino de
Deus. Trata-se de uma visão portentosa de
um mundo no qual o Reino de Deus é uma
realidade sem restrições.

A imaginação profética situa-o “sobre
este monte” – a montanha de Sião, Jerusa-
lém, tão amada nas Sagradas Escrituras. Este
é o lugar no qual se celebrará a grande festa,
o banquete de Deus, para o qual todos os po-
vos serão convidados.

Aí, a dor que atenaza a humanidade será
destruída para sempre: “destruirá a morte
para sempre”. Aí, a morte não é a consciên-
cia de que todos hão-de morrer, mas uma força
activa de negatividade que actua contra a
vida, a pessoa e a comunidade. Essa morte,
Deus a “destruirá”. Então, já não haverá lá-
grimas, nem causa de tristeza, nem ocasião
para lamentações. O poeta fala de uma trans-
formação radical e completa: é uma maneira
de tornar activa, no presente, a certeza do
futuro de Deus.

Segundo a descrição, o banquete é um
dom dirigido a todos. É uma mensagem de
esperança. É um banquete para celebrar o
amor de Deus pelos seres humanos. Mais
tarde, Jesus Cristo mostra que os primeiros
convidados são os que parecem estar mais
próximos do rei, mas na verdade são os que
se encontram mais afastados; portanto, são
os que recusam celebrar o amor! Então, con-
vidar os que se encontram nas “encruzilha-
das dos caminhos” é abrir a festa a todos.
Hoje, somos todos “convidados para a Ceia
do Senhor”!

Pensemos bem no modo como estamos a
viver a nossa vida cristã e, de modo especial,
a nossa Eucaristia Dominical!

Contas das Festas da S.ª Saúde
Dizem as Normas Diocesanas das Festas

Religiosas que se devem prestar contas, “apre-
sentando-as ao Pároco, para serem publica-
das e os saldos, se os houver, entreguem-se ao
mesmo para serem aplicados a bem do culto
e das necessidades da Comunidade cristã lo-
cal ou diocesana”.

As mesmas normas dizem ainda que “em
qualquer caso nenhuma Mordomia ou Co-
missão de festas pode considerar como per-
tença sua o dinheiro ou saldo das festas reli-
giosas”.

A nossa gratidão a todos quantos colabo-
raram e permitiram que as festas se realizas-
sem, de um modo particular à Comissão que,
mais uma vez e à semelhança das anteriores,
trabalhou e cumpriu as normas.

As contas publicadas na semana passada
foram aprovadas pela Fábrica da Igreja e o
saldo foi entregue à mesma que irá servir para
diminuir um pouco o nosso débito das obras.
Total receitas ...............................   29.830,22 €
Total de despesas ..........................   26.570,83 €
Saldo ..............................................   3.259,39 €

Anuais do Coração de Jesus
Estão já a ser cobrados os anuais da

Associação do Sagrado Coração de Jesus.
Também os Direitos Paroquiais se encon-
tram em pagamento.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial só vai

funcionar no seguinte horário:
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.




