
Vivemos sempre nas mãos de Deus.
Nelas, vivemos como perdoados

e aprendemos a perdoar....

Serviço Litúrgico
Domingo, 11 de Setembro — 08h30
— Almas
Segunda, 12 de Setembro — 20h00
— Gracinda Antónia Barbosa
— Carolina Matias da Rocha
— Virginia Sampaio Boaventura, marido, gen-

ro, irmãos e cunhados
— Maria Adília de Lemos e marido
— Elbino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Manuel Pires Afonso
— António Pires da Silva
— António Gonçalves Jorge Junior
— António da Silva, pai e avós
— Augusto Rafael Couto da Costa
— Fernando Ferreira dos Santos, pai e avós
— Olívia Barbosa da Silva, marido, pais, so-

gros e irmãos
— Maria Antónia de Lemos
— António Pires Laranjeira
— Pedro Miguel Crúzio Ribeiro
Quinta, 15 de Setembro — 20h00
— Manuel António Silva Cruz
— Gracinda Antónia Barbosa
— Laurinda Antónia Pires, filho e pais
— Joaquim da Silva Vale e Narcisa Martins

de Abreu
— Amília Gonçalves Couto, marido e filho
— José Carlos Alves da Costa, sogra e Ma-

ria do Nascimento
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Balbina Ferreira Dias, marido e genro
— António Jorge Miranda Pires e avós
— Manuel Pires Afonso
— Mário Manuel Braz da Silva
— Albino Gonçalves Silva Marrucho e sogra
Sábado, 17 de Setembro — 17h30
— Almas
Domingo, 18 de Setembro — 08h30
— Paroquianos

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •
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Intenções das Missas
Sábado, 17 de Setembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
—   Grupo de Jovens
Domingo, 18 de Setembro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
—  Adolescentes do 7.º Ano

—  Grupo de Jovens
(Aniversário)
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Início da Catequese
Conforme já foi anunciado, a nossa

Catequese começa no próximo fim-de-se-
mana. Assim, às 17h00 haverá um encon-
tro com todas as crianças (do 1.º ao 6.º Ano)
onde ficarão a conhecer os seus Catequis-
tas, com quem participarão na Eucaris-
tia.

No Domingo, dia 18, será a vez dos
Adolescentes (do 7.º ao 10.º Ano) começa-
rem a sua Catequese com a participação
de todos na Eucaristia. Para a prepara-
rem e conhecerem os seus Catequistas,
marcamos encontro para a próxima sex-
ta-feira, às 19h00.

Aniversário do Grupo de Jovens
O Grupo de Jovens de Vila-Chã convi-

da toda a comunidade a participar na eu-
caristia do seu 14.º aniversário, às 17h30,
no próximo sábado, dia 17.

—  Adolescentes do 10.º Ano
—  Adolescentes do 9.º Ano
—  Adolescentes do 8.º Ano



Outros assuntos
XXIV Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit – Sir 27, 33 - 28, 9;
Salmo – Sal 102 (103), 1-2.3-4.9-10.11-12;
2.ª Leit – Rom 14, 7-8;
Evangelho – Mt 18, 21-35..
No domingo passado, reflectíamos na im-

portância e no modo de fazer a correcção fra-
terna. Hoje, a Sagrada Escritura aponta-nos
outra característica a ter em conta: o perdão.

O perdão não é um conselho, mas uma
obrigação: «Perdoa a ofensa do teu próxi-
mo»; «Se meu irmão me ofender, quantas
vezes deverei perdoar-lhe?». Mais que em
todo o mundo, o perdão deve existir na vida
comunitária eclesial. Pedro questiona Jesus
sobre o perdão que se deve dar ao irmão. Com
esta pergunta, é-nos dito que a comunidade
cristã é uma comunidade onde o perdão brota
e floresce, onde o perdão é uma das caracte-
rísticas fundamentais para se viver a vida fra-
terna. O perdão é uma consequência do man-
damento do amor, pelo qual se identificam os
discípulos de Jesus. Assim, o perdão é fruto
da generosidade sem medida do amor.

Todos compreendemos a resposta de Je-
sus a Pedro: é necessário perdoar sempre. O
perdão, porque é fruto de uma grande gene-
rosidade, não pode ter «barreiras matemáti-
cas». Perdoa e basta. Perdoa o mal (aquilo
que nos feriu), destruindo o mal com o bem;
perdoa até que o outro se sinta perdoado. To-
davia, este perdoar 70x7 relaciona-se também
com a nossa atitude de perdão, ou seja, estar-
mos sempre disponíveis para perdoar.

O modelo do perdão encontra-se no Sal-
mo deste domingo (Sl. 102). É um salmo muito
interessante, porque nos mostra como Deus

perdoa. Ele «perdoa», «cura», «salva da
morte a tua vida», «coroa-te de graça e de
misericórdia», «não está sempre a repre-
ender», «nem guarda ressentimento», «não
nos tratou segundo os nossos pecados»,
«nem nos castigou segundo as nossas cul-
pas», «afasta de nós os nossos pecados».
Por isso, «o Senhor é clemente e compassi-
vo, paciente e cheio de bondade», lento
para a ira e rico de misericórdia. É neste con-
texto que deveremos buscar a imagem do
nosso perdão de tal maneira que ele seja a
medida do perdão que Deus no-lo concederá.

O nosso perdão terá de ser de tal maneira
generoso para «ilustrar» a petição que faze-
mos no Pai-Nosso: «Perdoai-nos as nossas
ofensas, assim como nós perdoamos a quem
nos tem ofendido». Devemos perdoar, não
esquecendo que «com a medida que empre-
gardes para medir é que sereis medidos, e
ainda vos será acrescentado». O modelo
do nosso perdão está unicamente em Deus,
para que a medida do nosso perdão seja a
mais agradável aos seus olhos.

Mas, se não perdoarmos por amor, ao
menos perdoemos por temor a Deus e pense-
mos no fim da nossa vida. «Lembra-te do
teu fim e deixa de ter ódio; pensa na cor-
rupção e na morte, e guarda os manda-
mentos. Recorda os mandamentos e não
tenhas rancor ao próximo; pensa na Ali-
ança do Altíssimo e não repares nas ofen-
sas que te fazem». Talvez este aspecto ande
muito esquecido das nossas atitudes.

Perante tudo isto, há que ter em conta as
reconfortantes palavras de S. Paulo: «quer
vivamos, quer morramos, pertencemos ao
Senhor». Vivemos sempre nas mãos de Deus.
Nelas, vivemos como perdoados e aprende-
mos a perdoar.

Comissão de Festas
de S. Lourenço 2012

 PRESIDENTE – P. Delfim Duarte Fernandes
VICE-PRESIDENTE – Armando Manuel da
Costa Azevedo Viana
SECRETÁRIO – Delmiro de Araújo Barbosa
TESOUREIRO – Joaquim de Lemos Neto
VOGAIS:
Albino Neiva de Lemos
Albino Roças de Lemos
Alfredo Fernandes Barbosa
André Bruno da Silva Fernandes
Carlos Fernando Afonso da Silva
Cristiano Alexandre Gonçalves da Silva
Fernando Alves Pires
Fernando da Silva Cepa
Hugo Alexandre Ferreira Boaventura da Silva
Hugo André Lima Jorge
Hugo Miguel Lima Sá Branco
Ivone Alexandra Jorge da Rocha Viana
Jaime António Pires Couto
Jaime de Lemos Neto
Jorge Albino Fortunato Boaventura
Jorge Filipe Ribeiro de Sá
José Augusto Coutinho Boaventura
José Luís Pires Ribeiro
José Maria Matos da Silva
Luís Miguel da Costa Dias
Manuel Joaquim da Silva Boaventura
Marco Paulo Roque Barbosa
Marino Coutinho Roças
Patrícia Cardante Lemos
Ramiro Neiva de Lemos
Roberto Miranda Costa
Rui Fernando Pires da Silva
Victor Domingos Neves Queirós
Victor Fernando Alves Brás
Victor José Monteiro Torre da Silva


