
A Palavra de Deus alerta-nos
para não nos conformarmos

com as aparências externas...

Serviço Litúrgico
Domingo, 02 de setembro — 08h30
—  Paroquianos
Segunda, 03 de setembro — 20h00
— Maria Alice Boaventura Afonso (30.º Dia)
— Gracinda Antónia Barbosa e mãe
— Cecília Martins de Lima
— Albino Sampaio da Silva
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Carlos Manuel Pinheiro Vilas Boas e família
— Américo Bento Queiroz
— Manuel Pires da Silva
— António Pires da Silva e filho
— Manuel Pires Afonso
— António Gonçalves Enes, pai e sogros
— Manuel Sampaio Monteiro e neto
— José Carlos Alves da Costa, irmão, sogra e M.ª

do Nascimento
— Augusto Rafael, avós e tia
— Maria Silva Sampaio, marido e filho
— Cecília Martins de Lima
Quinta, 06 de setembro — 20h00
— Rosa Gonçalves Rossas, marido, pais e sogros
— Maria Lúcia Barbosa da Silva e marido
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Albino Sampaio da Silva
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Albino Sampaio Pires Braga
— Emília Barbosa Miranda, marido, filha e genro
— Manuel Pires Afonso
— António Jorge Miranda Pires e avós
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Augusto Rafael, avós e tios
— David Francisco Ramos, pais, filhos e tios
— Deolinda da Silva e marido
— Virgínia Boaventura, marido, genro e familiares
— Reinaldo da Silva Barros
— Fernando Barbosa Pires

Sábado, 08 de setembro — 17h30
— Amigos e Benfeitores da LIAM
Domingo, 09 de setembro — 08h30
—  Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 08 de setembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do Grupo da LIAM
Domingo, 09 de setembro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Aceitam-se voluntários

— Da responsabilidade
do Grupo da LIAM
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Aniversário da LIAM
A LIAM – Liga Intensificadora da Ação

Missionária – celebra este ano os seus 75
anos. Foi a 13 de Maio de 1937 que três mis-
sionários do Espírito Santo (já falecidos)
fundaram em Fátima o movimento missio-
nário da LIAM.

Na nossa paróquia o Grupo nasceu a 8
de Setembro de 1997 – celebra agora 15
anos!...

Trata-se fundamentalmente de um mo-
vimento espiritual, que busca a vivência
batismal e a santificação de todos os seus
membros, a sua formação cristã e espiritu-
al e a sua actuação apostólica no âmbito
eclesial para colaborar, fazendo com que as
paróquias tenham um rosto missionário.

Nesta atuação apóstólica destaca-se o
«apostolado directo e atenção às necessida-
des da paróquia: visitar os doentes, ajudar
as famílias carenciadas, despertar para a fé
os cristãos afastados da Igreja.

— Daniela Novo
— Maria dos Anjos Ribeiro
— Ana Isabel Miranda da Quinta



Outros assuntos
22.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Deut 4, 1-2.6-8;
Salmo – Sal 14 (15), 2-3a.3cd-4ab.5 (R. 1a);
2.ª Leit. – Tg 1, 17-18.21b-22.27;
Evangelho – Mc 7, 1-8.14-15.21-23.
As leituras deste domingo apresentam

duas "novidades". Em primeiro lugar, re-
gressámos ao "evangelista do ano", S. Mar-
cos, depois de uma interrupção de cinco do-
mingos, onde escutámos a narração joanina
da multiplicação dos pães e do discurso/cate-
quese sobre a fé e a Eucaristia. Em segundo
lugar, iniciamos a leitura da Carta de S. Tiago
(2.ª Leitura) que se prolongará por cinco do-
mingos. É uma carta com carácter de exor-
tação homilética sobre o modo de vida que
devem levar os que seguem Jesus. Os seus
ensinamentos são precisos e concretos, des-
pertam-nos do nosso comodismo e continu-
am a ser actuais: a fortaleza perante as difi-
culdades, a relativização das riquezas, a indi-
ferença das pessoas. Neste domingo, S. Tia-
go convida-nos a acolher a Palavra de Deus
e a pô-la em prática. Também nos diz que a
verdadeira religião são as obras: ajudar os
necessitados e não se deixar contaminar pelo
mundo.

Jesus, quando discute com os fariseus,
defende sempre a interiorização das atitudes
humanas. Critica o excessivo legalismo e o
formalismo exterior. Deseja que olhemos so-
bretudo para o interior. É evidente que a nor-
ma, a lei, é necessária para o nosso bem e
para a harmonia interior e exterior. Por isso,
na primeira leitura lemos o louvor de Moisés
às "leis e preceitos" de Deus. São um sinal
de como "é grande esta nação que tem
mandamentos e decretos tão justos; que
povo tão sábio e tão prudente é esta gran-

de nação!" O salmista dir-nos-á: "Quem as-
sim proceder jamais será abalado". Jesus
também defende e cumpre as normas da vida
social e religiosa do seu povo, aquelas que
têm o espírito autêntico da Aliança. Todavia,
o que Jesus não aceita é que se interprete a
lei de Deus de um modo exagerado, até a
transformar não em caminho de liberdade,
mas em fonte de angústia e que só nos con-
tentemos com a aparência exterior.

Para Jesus, seguindo a linha de pensamen-
to dos profetas, o que conta é o que nasce no
interior e não nos pormenores externos: "Este
povo honra-Me com os lábios, mas o seu
coração está longe de Mim. É vão o culto
que Me prestam...". Jesus diz que o que en-
tra no interior de uma pessoa não é tão im-
portante como o que sai do seu interior: "Do
interior do homem é que saem as más in-
tenções: imoralidades, roubos, assassíni-
os, adultérios, cobiças, injustiças, fraudes,
devassidão, inveja, difamação, orgulho,
insensatez". Isto é que nos torna  impuros.

O comportamento dos fariseus não é algo
de há dois mil anos. Também nós podemos
adotá-lo na nossa vida, se dermos mais im-
portância ao exterior que ao interior, ao me-
nos essencial que ao essencial, estaremos a
ser como os fariseus. A verdadeira sabedoria
consiste em saber quais são as coisas mais
importantes e quais as que devem ser relati-
vizadas sem prejudicar a vida da fé. A pri-
meira comunidade de Jerusalém teve dificul-
dades em discernir se podia admitir os pa-
gãos na vida cristã, impondo-lhes alguns as-
petos que depressa se deu conta que tinham
pouca importância: o sábado, a circuncisão, a
proibição de algumas comidas, etc. O alerta
deste domingo é não nos conformarmos com
as aparências externas. Há que haver mais
preocupação com o "ser" e não tanto com o
"parecer".

Grupo de Jovens
No próximo dia 15 de Setembro, o Grupo

de Jovens de Vila-Chã comemora o seu
15.º aniversário.

 Ao longo destes anos, entre altos e baixos,
permanece o espírito de aventura, de compa-
nheirismo e de amizade.

Nesse sentido, convidamos todos quantos
queiram fazer parte deste Grupo (incuindo
os que terminaram a Catequese e agora se
preparam para o Crisma) a inscreverem-se
no Grupo de Jovens, até ao próximo domin-
go, dia 9, através de ficha própria que devem
levantar na Sacristia. No dia 15, na Missa
do aniversário, serão apresentados à Co-
munidade os novos elementos.

Peregrinação Arciprestal
a Fátima (13 de Outubro)
As inscrições para a Peregrinação Arci-

prestal a Fátima terminam no dia 15 de Se-
tembro, sendo o preço da viagem de 10,00 €
por pessoa.

Recorda-se que nesse dia 13 de Outubro
não haverá missas no Arciprestado.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial  continua a fun-

cionar no seu horário de Verão:
Terça .............................  18h30 – 19h00
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.




