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Domingo, 26 de outubro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Família Areia
19h00 — Albino Novais da Venda
Segunda, 27 de outubro – 16h30
— Maria da Conceição Meira Vila Chã
Terça, 28 de outubro – 19h00
— Manuel Capitão Cepa
Quarta, 29 de outubro – 16h30
— João Pedro Menina Eiras
Quinta, 30 de outubro – 19h00
— Maria Umbelina Nunes Novo
Sexta, 31 de outubro – 16h30
— Família Areias
Sábado, 01 novembro – 19h00
— Alexandrina Gomes dos Santos
Domingo, 02 de novembro
10h00 — Paroquianos/Fiéis Defuntos

Visita ao Cemitério
12h00 — Família Areia

Adoração do Santíssimo até às 19h00
19h00 — Almas

Dia dos Fiéis Defuntos
Para os cristãos, não se trata de um simples

dia de saudade, mas de oração pelos fiéis de Cris-
to que já partiram para a Casa do Pai na firme
esperança da ressurreição. Vêm à nossa mente e
ao nosso coração tantas perguntas: Que é a mor-
te? Que é a vida que termina com a morte? O que
há após a morte? São interrogações que deve-
mos responder à luz da fé.

Num mundo que já não crê e não tem quase
nada a dizer sobre a vida e sobre a morte, a Pala-
vra de Deus ilumina-nos:  o cristão não pode
encarar a morte como os pagãos.

Sábado, 01 de novembro

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

Encontrar a raiz dos mandamentos
é muito mais importante
que saber qual o maior...

26 de outubro
a 2 de novembro de 2014
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Domingo, 02 de novembro

Domingo, 02 de novembro

Sábado, 01 de novembro – 19h00

Sábado, 01 de novembro – 19h00

10h00

12h00

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

Serviço de Acólitos

— Maria Helena Agante
— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     das crianças e Catequistas

do 6.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças e Catequistas
     do 2.º e 5.º Ano da Catequese

(In)formação
Semanal 754

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

— António Jardim
— Catarina Jardim
— Joana Jardim

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

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

Grupo
Santa Maria
dos Anjos
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30.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Ex 22, 20-26;
Salmo – Sal 17, 2-3. 7. 47 e 51ab;
2.ª Leit. – 1 Tes 1, 5c-10;
Evangelho – Mt 22, 34-40.

A liturgia deste fim de semana mostra-nos
a exigência de Jesus quanto ao amor a Deus,
que não pode ser fragmentado, mas deve ser
de todo coração, alma e entendimento. Sen-
do assim, nosso amor pelo irmão também será
total. Na perspectiva de Jesus, amar a Deus
e amar os irmãos, não são dois mandamentos
diversos, mas duas faces da mesma moeda.

As leituras dizem-nos, de forma clara e
inquestionável, que o amor está no centro da
experiência cristã. O que Deus exige de cada
um de nós é que deixe o seu coração ser sub-
mergido pelo amor.

A primeira leitura garante que Deus não
aceita a perpetuação de situações intolerá-
veis de injustiça, opressão e desrespeito pe-
los direitos e pela dignidade dos mais pobres.

Como exemplo, a leitura fala da situação
dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas e dos
pobres, vítimas da especulação dos podero-
sos: qualquer injustiça ou arbitrariedade pra-
ticada contra um irmão indefeso é um crime
grave contra Deus, que nos afasta da comu-
nhão com Deus e nos coloca fora da órbita
da Aliança.

A segunda leitura apresenta-nos o exem-
plo da comunidade de Tessalónica que, ape-
sar da hostilidade e da perseguição, apren-
deu a percorrer, com Cristo e com Paulo, o
caminho do amor e do dom da vida.

Esse percurso, cumprido na alegria e na
dor, tornou-se semente de fé e de amor, que
deu frutos noutras comunidades cristãs do
mundo grego. Dessa experiência comum,

nasceu uma imensa família de irmãos, unida
à volta do Evangelho e espalhada por todo o
mundo grego.

O Evangelho afirma, de forma clara e in-
questionável, que toda a revelação de Deus
se resume no amor a Deus e aos irmãos. Os
dois mandamentos não podem separar-se:
“amar a Deus” é cumprir a sua vontade e
estabelecer com os irmãos relações de amor
e de serviço, até ao dom total da vida. O res-
tante é explicação e aplicação à vida prática
dessas duas coordenadas fundamentais da
vida cristã.

A questão do maior mandamento da Lei
não era uma questão pacífica e era, no tem-
po de Jesus, objeto de debates intermináveis
entre os fariseus e os doutores da Lei. A pre-
ocupação em atualizar a Lei, de forma a que
ela respondesse a todas as questões que a
vida do dia a dia punha, tinha levado os dou-
tores da Lei a deduzir um conjunto de 613
preceitos. Esta multiplicação dos preceitos
legais lançava, evidentemente, a questão das
prioridades: todos os preceitos têm a mesma
importância, ou há algum que é mais impor-
tante do que os outros?

A resposta de Jesus, no entanto, supera o
horizonte estreito da pergunta e vai muito
além, situando-se ao nível das opções pro-
fundas que o homem deve fazer. O impor-
tante, na perspectiva de Jesus, não é definir
qual o mandamento mais importante, mas en-
contrar a raiz de todos os mandamentos.

De acordo com o exemplo e o testemu-
nho de Jesus, o amor aos irmãos passa por
prestar atenção a cada homem ou mulher com
quem nos cruzamos pelos caminhos da vida,
independente de raça, cor ou religião, sentir-
se solidário com as alegrias e sofrimentos de
cada pessoa, partilhar as desilusões e espe-
ranças do próximo e fazer da própria vida um
dom total a todos.

Peditório Arciprestal
No próximo fim de semana, e de acor-

do com decisão dos párocos do Arcipres-
tado de Esposende, o ofertório das missas
reverte, em todas as paróquias, para o
mesmo Arciprestado para fazer face às
suas despesas com as diversas atividades,
nomeadamente com a inventariação do
Património Religioso. Não deixemos de co-
laborar.

Direitos Paroquiais
Até ao final do Ano, é ocasião para todas as

Famílias cumpriram a sua Missão cristã, pagan-
do os Direitos Paroquiais. Faz parte da missão
de todas as Famílias a participação activa e com-
prometida na Comunidade, a Partilha de Bens e
o Apostolado. Em Portugal, está consignado, a
partilha em todas as ocasiões solicitadas, nas
campanhas e anualmente a partilha de um dia de
Rendimento da Família. Ao Senhor que tudo nos
dá, devolvemos uma parte, para a missão da
nossa Comunidade.

Os direitos paroquiais são pagos por norma
entre Outubro e Dezembro e entram no fundo
Paroquial do qual se pagam as despesas da vida
e apostolado da Comunidade. Este Fundo Paro-
quial é gerido pelo Conselho para os Assuntos
Económicos da Paróquia (Fábrica da Igreja).

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial só vai

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

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.


