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Domingo, 9 de novembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Família Areia
19h00 — Manuel Lanranjeira Coutinho, Al-

bino da Silva Garrido, José Guerra Laran-
jeira e outros familiares dos Coralistas

Segunda, 10 de novembro – 16h30
— Maria José Ferreira Oliveira e sogros
Terça, 11 de novembro – 19h00
— José Guerra Laranjeira (30.º Dia)
— Pedro António Silva de Sousa e mãe
— Alberto Francisco da Fonseca Ferreira
Quarta, 12 de novembro – 16h30
— Albino Miranda, esposa e filhos
Quinta, 13 de novembro – 19h00
— Eugénia Miranda Igreja
— Maria Teresa Barros Lima Costa
— Almas
Sexta, 14 de novembro – 16h30
— Maria José Ferreira Oliveira e sogros
Sábado, 15 novembro – 19h00
— Maria José Serra Braga e marido
Domingo, 16 de novembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — M.ª Sílvia Barbosa Rodrigues Neco
19h00 — Rui Manuel Barros Zão e família

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de

Esposende só estará aberto no Sábado, das
15h00 às16h00.

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Sábado, 15 de novembro

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

Deus faz-Se companheiro
da caminhada dos homens
e aponta-lhes o caminho...

9 a 16 de novembro de 2014
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Domingo, 16 de novembro

Domingo, 16 de novembro

Sábado, 15 de novembro – 19h00

Sábado, 15 de novembro – 19h00

10h00

12h00

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

Serviço de Acólitos

— Ricardo Cruz
— Francisco de Castro e Costa
— Joana Dulce Coutinho

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     das crianças e Catequistas

do 4.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças e Catequistas
     do 1.º e 6.º Ano da Catequese

(In)formação
Semanal 756

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 8.º Ano
— Ana Cristina Almeida
— José Gonçalo Almeida

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Maria Gabriela Viana

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

da Graça



32.º Domingo do Tempo Comum
Dedicação da Basília de Latrão

1.ª Leit. – Ez 47, 1-2. 8-9. 12;
Salmo – Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9;
2.ª Leit. – 1 Cor 3, 9c-11. 16-17;
Evangelho – Jo 2, 13-22.

Neste domingo damos início à Semana de
Oração pelos Seminários, este ano subordi-
nada ao tema: «Servidores da Alegria do
Evangelho».

Os seminários são o colo materno da Igre-
ja que acolhe e acompanha, com a sua solici-
tude, os jovens que sentem como possível o
chamamento de Deus à vocação presbiteral.
São, por isso, espaço privilegiado da genero-
sidade: do dom generoso e gratuito do Deus
que chama, e da entrega generosa de quem
ousa dizer-lhe: «Eis-me aqui, ó Deus!» Da
nossa parte, somos convidados nestes próxi-
mos dias a uma comunhão orante ainda mais
intensa, pedindo ao Senhor que conceda um
coração generoso a todos os pastores da Igre-
ja, e suscite nos nossos jovens a coragem de
O seguir na alegria da sua própria vocação.

Segundo uma tradição que remonta ao sé-
culo XII, celebra-se neste dia o aniversário
da dedicação da Basílica de Latrão, constru-
ída pelo imperador Constantino. Inicialmente
foi uma festa exclusivamente da cidade de
Roma; mais tarde, estendeu-se à Igreja de
rito romano, com o fim de honrar a basílica
que é chamada «a igreja mãe de todas as
igrejas da Urbe e do Orbe» e como sinal
de amor e unidade para com a Cátedra de
Pedro que, como escreveu S. Inácio de Anti-
oquia, «preside à assembleia universal da ca-
ridade».

A Festa da Dedicação da Basílica de La-
trão convida-nos a tomar consciência de que

a Igreja de Deus é hoje, no meio do mundo, o
testemunho vivo da presença de Deus na ca-
minhada histórica dos homens.

Na primeira leitura desta celebração, o
profeta Ezequiel, dirigindo-se ao Povo de
Deus exilado na Babilónia, anuncia a chega-
da de um tempo de salvação e de graça, em
que Deus vai estabelecer a sua morada no
meio dos homens e vai derramar sobre a hu-
manidade sofredora vida em abundância.

Na segunda leitura, Paulo recorda aos
cristãos de Corinto que são, no mundo, o Tem-
plo de Deus onde reside o Espírito. Anima-
dos pelo Espírito, os cristãos são chamados a
viver numa dinâmica nova, seguindo Jesus no
caminho do amor, da partilha, do serviço, da
obediência a Deus e da entrega aos irmãos;
vivendo dessa forma, eles tornam Deus pre-
sente e atuante no meio dos homens.

No Evangelho, Jesus apresenta-Se como
o Novo Templo, o lugar onde Deus reside no
mundo e onde os homens podem fazer a ex-
periência do encontro com Deus. É através
de Jesus que o Pai oferece aos homens o seu
amor e a sua vida. Aquilo que a antiga Lei já
não conseguia fazer, que é estabelecer a re-
lação entre Deus e os homens, é Jesus que, a
partir de agora, o faz.

Para perceber as propostas de Deus e des-
cobrir os seus caminhos precisamos sempre
olhar para Jesus. Nas palavras e nos gestos
de Jesus, Deus revela-Se aos homens e ma-
nifesta-lhes o seu amor, faz-Se companheiro
de caminhada dos homens e aponta-lhes ca-
minhos de salvação.

A festa de hoje também nos remonta à
Igreja, que somos nós, corpo de Cristo, do
qual Ele é a cabeça. Igreja diversificada nos
seus ministérios, como serviços de anúncio
do Evangelho e vivência dos seus valores.
Igreja que testemunha o seu Senhor por ações
proféticas e de defesa do bem comum, da
justiça e da paz.

Semana dos Seminários
De 9 a 16 de Novembro celebra-se em Por-

tugal a Semana dos Seminários, este ano com o
tema “Servidores da Alegria do Evangelho”.

Nesta Semana dos Seminários de 2014, rea-
firmamos a nossa certeza de que o caminho da
Igreja é o caminho da alegria do Evangelho. Re-
afirmamos que o caminho da evangelização do
mundo passa pelo testemunho de vida de muitas
pessoas, famílias e comunidades, que se sentem
felizes por estar fundadas em Cristo.

Rezamos pelos nossos Seminários, para que
sejam escolas de formação dos futuros padres,
servidores da alegria do Evangelho.

No próximo fim de semana o nosso
ofertório reverte em favor dos Seminários.

Inscrições no CPM
Encontram-se abertas as inscrições para

o próximo CPM (Centro de Preparação
para o Matrimónio), que mais uma vez vai
decorrer no Centro Paroquial de Palmeira de
Faro, em Janeiro e Fevereiro de 2015.

Magusto Paroquial
No dia 16 de novembro de 2014 das 14h30

às 17h30 irá decorrer o Magusto Paroquial no
Souto da S.ra da Saúde, organizado pela Co-
missão de Festas da Sra da Saúde e Soledade.
Daí que estamos a convidar toda a comunidade
– crianças e adolescentes da catequese e seus
respetivos familiares e amigos – para uma tar-
de de convívio e animação. Por cada partici-
pante é pedido uma colaboração de 1,00 € (um
euro). As crianças/adolescentes terão direito a
castanhas e a um sumo.
A organização agradece a vossa presença.


