
Reduzimos a identidade cristã
a uma série de práticas religiosas

que realizamos por tradição...

Serviço Litúrgico
Domingo, 25 de Setembro — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 26 de Setembro — 20h00
— Manuel António Silva Cruz
— Gracinda Antónia Barbosa
— Virgínia Sampaio Boaventura, marido, gen-

ro, irmãos e cunhados
— Elbino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Justina Marques, marido e genro
— Manuel Pires Afonso
— António Gonçalves Neiva, filho e cunhados
— António Pires da Silva
— António Gonçalves Jorge Júnior
— António da Silva, pai e avós
— Maria Gonçalves Palmeira
— Maria das Dores Martins Freixo Cruz
— Lúcia Cecília Pires Couto
— Olívia Barbosa da Silva, marido, irmãos e

cunhados
— Fernando Ferreira dos Santos, pai e avós
Quinta, 29 de Setembro — 20h00
— S. Miguel Arcanjo
— Gracinda Antónia Barbosa
— Laurinda Antónia Pires, filho, irmã Maria

e Cândido
— Joaquim da Silva Vale
— Maria Adília de Lemos e marido
— David Francisco Ramos, pais, filhos e tios
— José Carlos Alves da Costa, sogra e Ma-

ria do Nascimento
— Balbina Ferreira Dias, marido e genro
— Manuel Pires Afonso
— António Maltez de Abreu e pais
— Augusto Rafael Couto da Costa
— Maria Lúcia Lisboa Pires
Sábado, 01 de Outubro — 17h30
— Almas
Domingo, 02 de Outubro — 08h30
— Paroquianos
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25 de Setembro
a 2 de Outubro de 2011
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Intenções das Missas
Sábado, 01 de Outubro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
—   Da responsabilidade

do 4.º Ano da Catequese
Domingo, 02 de Outubro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
—  Adolescentes do 9.º Ano

—  Da responsabilidade
do 5.º Ano da Catequese
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Enriquecer a nossa Liturgia
A nossa «liturgia Dominical» – Sábdos,

Domingos e Dias Santos – tem estado muito
ao encargo da Catequese. Se é bom, para
educar para aCelebração, acaba por se tornar
pobre, um vez que,depois de terminada a
Catequese muitos já não “ligam” mais à
liturgia, para além de que, em tempo de
Fárias da Catequese, apenas funcionam os
voluntários.

Para além de podermos enriquecer toda a
liturgia com o uso do Turíbulo, da Cruz e do
Evangeliário – que não só em algumas festas –
abrimos inscrições para quem estiver disponível
para prestar este serviço na Comunidade.
Podem inscrever-se na Sacristia ou junto dos
Catequistas. Nas próximas festas da Catequese
estes serviços serão prestados por quem já os
presta normalmente. Caso contrário, teremos
festas com uma liturgia pobre.

Continuo a contar com os habituais leitores
de Domingo, e abrimos inscrições também
para os da Missa de Sábado.

— Manuel dos Santos Boaventura
— Daniela Novo

—  Adolescentes do 10.º Ano



Outros assuntos
XXVI Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Ez 18, 25-28;
Salmo – Sal 24, 4-5. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Filip 2, 1-11;
Evangelho – Mt 21, 28-32.
As leituras bíblicas da liturgia deste domin-

go apresentam-nos dois temas. Em primeiro
lugar, a ideia que se encontra no texto evan-
gélico e na 1.ª leitura: não basta somente as
boas intenções, mas também as obras. Em
segundo lugar, a 2.ª leitura convida-nos a imi-
tar o exemplo de humildade que nos é dado
por Jesus Cristo.

No texto evangélico deste domingo, Jesus
diz-nos que as palavras e as belas promessas
pouco valem se não são concretizadas em
ações. Jesus conta esta parábola aos prínci-
pes dos sacerdotes e aos anciãos do povo que
viviam na hipocrisia. Honravam a Deus com
os lábios, mas os seus corações estavam mui-
to longe d’Ele (cf. Is 29, 13). Apesar disso,
estavam convencidos que eram bons. Jesus
não aprova o seu modo de proceder. Assídu-
as vezes, os cristãos caiem ou podem cair no
mesmo erro. Participamos na Missa Domini-
cal, fazemos as nossas orações…, mas a nos-
sa fé, a nossa celebração, não se "nota" no
dia-a-dia. Reduzimos a identidade cristã a uma
série de práticas que realizamos na intimida-
de e em determinados momentos, nunca sen-
do o cerne da nossa vida. As nossas celebra-
ções, além de deixar uma série de ideias, de-
vem também deixar uma marca nos corações
dos fiéis. Experimentar que Deus nos ama,
que nos quer salvar, perceber o resplendor da
vida divina… será o melhor caminho para que

a fé transcenda da palavra para as obras, ou
seja, para que a fé deixe de ser somente uma
série de sentenças que acreditamos, mas tam-
bém que se converta num modo de viver.

As primeiras comunidades cristãs, espe-
cialmente a de Filipos, tinham uma certa difi-
culdade em viver a unidade dos seus mem-
bros, ou seja, em viver na fraternidade. Surgi-
am entre eles algumas rivalidades, discórdias,
defesa dos próprios interesses… Uma série
de comportamentos que também acontecem
entre nós. As nossas comunidades não são
muito diferentes das de então. A 2.ª leitura
apresenta-nos o modo de proceder para ul-
trapassar estes problemas: "Não façais nada
por rivalidade nem por vanglória; mas, com
humildade, considerai os outros superio-
res a vós mesmos, sem olhar cada um aos
seus próprios interesses, mas aos interes-
ses dos outros". Além disso, não podemos
esquecer, como nos recorda S. Paulo aos Fi-
lipenses, de que "o que nos une é o Espíri-
to", o qual nos orienta a viver de modo dife-
rente, seguindo o exemplo de Jesus Cristo,
narrado na segunda parte desta leitura.  A gra-
ça divina que hoje pedimos na oração colecta
("infundi sobre nós a vossa graça"), aju-
dar-nos-á na nossa missão.

Podemos cair na ideia de que o convite à
conversão é algo próprio da Quaresma. Em
todo o ano litúrgico, somos sempre convidados
a reorientar a nossa vida para Deus. A 1.ª lei-
tura convida-nos a isto mesmo para podermos
alcançar a salvação: "Quando o pecador se
afastar do mal…, salvará a sua vida". Tam-
bém o evangelho nos fala de arrependimento,
de mudança de vida: "arrependeu-se e foi…
e vós… não vos arrependestes".

Peditórios das Confrarias
É costume, nesta altura, A Comissão de

Festas de S. Lourenço e as Confrarias
fazerem o peditório de S. Miguel. O
Calendário é o seguinte:
Comissão de S. Lourenço .....9 de Outubro
Confraria do Santíssimo .... 16 de Outubro
Confraria das Almas ......... 23 de Outubro
Ass. Coração de Jesus ....... 30 de Outubro

Informamos também que as quotas dos
Associados/Irmãos das Confrarias subiram,
de acordo com os Estatutos, para 1,00 € (um
euro)

Reunião das Confrarias
Porque é necessário e a Lei nos obriga,

todas as Confrarias têm que renovar os seus
Estatutos, que já estão desactualizados há
mais de um ano.

Assim, convocam-se os membros das di-
versas Confrarias da Paróquia para um reu-
nião a realizar-se no próximo Sábado, dia 1
de Outubro, às 21h30, no Centro Paroqui-
al de Esposende, para análise e aprovação
dos novos Estatutos. Se não renovarmos os
Estatutos a Confraria pode acabar.

Caminhada Sénior
Vai decorrer no dia 3 de Outubro, pelas

10h30, em Esposende, uma "Caminhada Sé-
nior".  As inscrições estão abertas na Junta
de Freguesia de Vila Chã e o transporte até
Esposende e regresso a Vila Chã, será asse-
gurado pelo Centro Comunitário de Vila Chã.




