
Procurar a conversão do "irmão",
não é pretender

que o outro seja como eu ...

Serviço Litúrgico
Domingo, 04 de Setembro — 08h30
— Almas
Segunda, 05 de Setembro — 20h00
— Manuel António Silva Cruz (7.º Dia)
— Gracinda Antónia Barbosa
— Américo Bento Queirós
— Maria Adília de Lemos e marido
— Virgínia Sampaio Boaventura, marido, gen-

ro, irmãos e cunhados
— António Gonçalves Neiva, filho e cunhados
— Maria Alice Barbosa Braz e pais
— António Pires da Silva
— Manuel Pires Afonso
— Aurélio da Silva Branco, pai e irmão
— António Gonçalves Jorge Junior
— Rui Paulo Barbosa Vieira, avó e bisavós
— Maria Gonçalves Palmeira, marido, filha e

neto
— Maria Lemos Neiva
— Maria da Silva Sampaio e marido
Quinta, 08 de Setembro — 20h00
— Gracinda Antónia Barbosa
— Laurinda Antónia Pires, filho, pais, irmã

Maria e Cândido
— Joaquim da Silva Vale
— David Francisco Ramos
— Francisco Brandão Linhares
— José Carlos Alves da Costa, sogra e Ma-

ria do Nascimento
— Balbina Ferreira Dias, marido e genro
— Maria da Conceição Alves Ferreira, mari-

do e neto Pedro Miguel
— António José, netos e filhos
— Manuel Pires Afonso
— António Maltez de Abreu e sogros
— Augusto Rafael Couto da Costa
Sábado, 10 de Setembro — 17h30
— Almas
Domingo, 11 de Setembro — 08h30
— Almas

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

04 a 11 de Setembro de 2011
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Intenções das Missas
Sábado, 10 de Setembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
—   Ainda se aceitam voluntários
Domingo, 11 de Setembro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
—  Ainda se aceitam voluntários

—  Ainda se aceitam voluntários
até ao início da Catequese
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Grupo de Jovens
O Grupo de Jovens de Vila-Chã convi-

da todos os jovens da comunidade que pre-
tendam integrar-se no grupo, a compare-
cer na reunião a realizar-se no próximo
dia 10 de Setembro, pelas 18h30 no Salão
Paroquial.

Entretanto, no próximo dia 17 de Se-
tembro, o GJ Vila-Chã celebra o seu 14.º
aniversáriocom a celebração da eucaris-
tia do aniversário, às 17h30, na Missa do
início da Catequese.

Contamos contigo!

Horário da Junta de Freguesia
Por motivo de férias, o funcionamento

da secretaria da Junta de Freguesia de
03/09/2011 a 17/09/2011, só será às Ter-
ças e Quintas das 18h00 às 19h30, e ao
sábado das 9h30 às 11h00. Os restantes
dias estará encerrada.

— Maria Laurentina Martins Vieira
— Maria Torres de Lemos
— Maria Helena Jorge Boaventura



Outros assuntos
XXIII Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Ez 33, 7-9;
Salmo – Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Rom 13, 8-10;
Evangelho – Mt 18, 15-20.
A liturgia deste domingo sugere-nos uma

reflexão sobre a nossa responsabilidade face
aos irmãos que nos rodeiam. Afirma, clara-
mente, que ninguém pode ficar indiferente di-
ante daquilo que ameaça a vida e a felicidade
de um irmão e que todos somos responsáveis
uns pelos outros.

A correcção fraterna é um tema sempre
presente na reflexão da Igreja. Por duas ra-
zões: em primeiro lugar, é essencial para quem
quer seguir Jesus e, em segundo lugar, é difí-
cil de praticar. Se fizermos a nossa oração a
partir do Evangelho, em diálogo com Jesus,
ouviremos a mensagem que Jesus tem para
nós, ou seja, saberemos qual é a Sua vontade
a nosso respeito. Entre outras coisas desco-
briremos que não se trata de normas jurídicas
ou de disciplina, mas ideias concretas para que
cada discípulo, através das suas capacidades
e sobretudo pela oração, procure a conver-
são do irmão que nos ofende.

Procurar a conversão do "irmão", ou seja,
a correcção fraterna, não é pretender que o
outro seja como eu sou, que pense como eu
penso, que faça as coisas como eu faço. Se-
gundo as palavras de Jesus, contidas no texto
evangélico deste domingo, como também no
seu modo de se relacionar com as pessoas, é
procurar ajudar o "irmão" a orientar-se segun-
do a vontade de Deus. Por isso, rezamos no
Pai-Nosso "Seja feita a Vossa vontade… as-

sim como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido". Quando colocamos os nossos ir-
mãos e irmãs nas nossas intenções, distingui-
remos com mais facilidade se o que preten-
demos é o seu bem ou, pelo contrário, o nosso
bem, prejudicando os outros.

 A experiência diz-nos que, assíduas ve-
zes, as relações humanas não são fáceis, até
na Igreja e na nossa paróquia. Porém, elas
são necessárias na nossa vida. O Filho de Deus
encarnou para viver estas relações que hu-
manizam e, pela sua ressurreição, continua
presente na comunidade reunida em seu nome.
A expressão "reunidos em seu nome" não
se refere somente ao facto de estarmos sen-
tados fisicamente à volta de uma mesa, mas
que temos um mesmo e único objectivo: pro-
curar o Reino de Deus e a sua justiça, procu-
rar a vontade de Deus para cada e para a
comunidade, falar da vida, dos problemas so-
ciais e comunitários, encarando-os e aman-
do-os como Deus encara e ama. Como é im-
portante rezar juntos, olhando juntos para
Aquele que nos une!

É de crucial importância adequar a cele-
bração dominical com a vida quotidiana da
comunidade. Nem sempre é fácil de o fazer
devido à multiplicidade de trabalhos e da es-
cassez de tempo.

Resumindo: a preocupação de Deus, ma-
nifestada em Jesus (como na Sagrada Escri-
tura), é a de salvar e nunca de condenar. Pro-
curemos fazer tudo o que está ao nosso al-
cance para que exista paz e união entre to-
dos, preocupação pelo bem de todos, humani-
zando a sociedade. Não esqueçamos que cada
um de nós recebeu a Boa Nova de um Deus
que é misericordioso e que quer o bem de to-
dos e de cada dos nossos "irmãos".

Aniversário da LIAM
A Liga Intensificadora da Acção

Missionária (LIAM) celebra na próxima
quinta-feira o seu aniversário. Deste modo, a
Eucaristia terá como intenção, para além das
que publicamos no local apropriado, a gratidão
a todos quantos colaboram com a LIAM,
testemunhando assim o espírito missionário da
Igreja.

A partir do seu mealheiro, o Grupo de
Partilha da LIAM, com a ajuda de todos os
Vilachanenses, contribuiu com 1.500,00 € (mil
e quinhentos euros) para os seguintes
projectos:
500,00 € – Centro Patoral de Caiambé

(Amazónia – Brasil);
500,00 € – Leite para as crianças de Angola
500,00 € – Ir.ª Emília, em terras de Missão

Comissão de Festas S. Lourenço
Encontra-se já constituída a Comissão para

as Festas de S. Lourenço/2012. Por falta de
espaço, será publicada numa das próximas
edições do nosso Informativo.

Entretanto, ficam anunciados os Peditórios
de S. Miguel, a realizar no próximo mês:
Com. S. Lourenço .................9 de Outubro
Confraria do Santíssimo .... 16 de Outubro
Confraria das Almas ......... 23 de Outubro
Ass. Coração de Jesus ....... 30 de Outubro

Em tempo de crise torna-se necessária
alguma contenção nas despesas, mas também
se formos capazes de saber gerir essas
poupanças, poderemos e devemos continuar
a colaborar bem nestes peditórios, que dão
testemunho da nossa comunhão e da nossa
solidariedade cristã.


