
Seguir Jesus supõe
a entrega generosa aos outros:

«servir e não ser servido».

Serviço Litúrgico
Domingo, 23 de setembro — 08h30
—  Paroquianos
Segunda, 24 de setembro — 20h00
— Ludovina Rosa da Silva
— Maria Alice Boaventura Afonso
— Gracinda Antónia Barbosa e mãe
— Cecília Martins de Lima
— Albino Sampaio da Silva
— Elvino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Manuel da Silva Pires
— Manuel Pires Afonso
— Deolinda da Silva e marido
— Maria Dores Martins Freixo Cruz e marido
— Prazeres de Jesus Cunha
— Eduardo Gonçalves Branco, filho e pais
— Justina Marques, marido, pais e sogros

Olívia Barbosa da Silva, marido e família
— Virgínia Boaventura, marido, genro e fami-

liares
Quarta, 26 de setembro — 20h00
— Ludovina Rosa da Silva
— Reinaldo da Silva Barros
— Fernando Barbosa Pires
— Maria Alice Boaventura Afonso
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Albino Sampaio da Silva
— António Joaquim Pires, esposa e filha
— Emília Barbosa Miranda, marido, filha e genro
— Albino Sampaio Pires Braga
— Justina Teresa da Torre e família
— Manuel Pires Afonso
— José Carlos Costa, Maria do Nascimento e

sogra
— Lúcia Cecília Pires Couto
— Fernando Barbosa Pires
— David Francisco Ramos, pais, filhos e tios
Sábado, 29 de setembro — 17h30
— Cecília Barbosa
Domingo, 30 de setembro — 08h30
—  Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 29 de setembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

das crianças do 4.º Ano
Domingo, 30 de setembro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 7.º Ano

— Da responsabilidade
das crianças do 5.º Ano
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Catequese e Eucaristia
Para além de uma necessidade, como

víamos na semana passada nesta nossa
reflexão, a Eucaristia, para o cristão, é
também:

Um Preceito – 3.º Mandamento:
Guardar Domingos e festas. Na fé, como
no amor e amizade, tudo parte da
experiência de nos sentirmos queridos por
Alguém. Participar na Celebração
Dominical é reconhecer que há um
Coração infinito a bater por mim e o
mínimo que posso fazer é mostrar gratidão
e cantar a alegria inefável desse amor.

Um Reconhecimento – O cristão não
pode ser reconhecido como tal se deixar
de participar no Domingo, pois esse é um
dos aspetos que o identifica. A experiência
diz-nos que, sem Eucaristia, o meu
acreditar esmorece, o meu rezar
desaparece e o meu viver empalidece…

(continua)

— Maria Laurentina Martins Vieira
— Maria Torres de Lemos
— Adolescentes do 8.º Ano



Outros assuntos
25.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. –Sab 2, 12. 17-20;
Salmo – Sal 53, 3-4. 5. 6 e 8;
2.ª Leit. – Tg 3, 16 – 4, 3;
Evangelho – Mc 9, 30-37.

Em cada Eucaristia, a Palavra de Deus
comunica-nos a sabedoria divina que muitas
vezes não está na mesma orientação da sa-
bedoria humana. Na Carta de S.Tiago vê-se
claramente esse contraste. Para ele, se vi-
vermos segundo a mentalidade deste mundo,
não escaparemos às ambições e conflitos que
só darão origem à violência e à guerra. Mas
se seguirmos a sabedoria que «vem do alto»,
os nossos critérios mudarão, porque «ela é
pura, pacífica, compreensiva e generosa,
cheia de misericórdia e de boas obras, im-
parcial e sem hipocrisia». Para lutar contra
algumas ideologias deste mundo, faz-nos bem
continuar na escola de Jesus Cristo. O Livro
da Sabedoria prepara-nos para entender como
Jesus, o Justo por excelência, será persegui-
do e entregue à morte. No passado e no pre-
sente, os justos sempre incomodaram: no tem-
po do profeta com o raciocínio que ele põe
nos lábios dos ímpios; no tempo de Jesus,
conseguiram eliminá-Lo, porque os incomo-
dava; e hoje, porque também procuram silen-
ciar todos aqueles que denunciam, com as
suas palavras ou com a sua vida, os falsos
caminhos dos poderosos. Por um lado, a pre-
sença de uma pessoa boa dá testemunho aos
outros e pode ajudá-los a construir e a prati-
car o bem. Por outro lado, pode ser uma de-
núncia mais ou menos explícita do modo de
viver de alguns: materialista, despreocupada,
superficial, egoísta…

No evangelho, São Marcos conta-nos: em

primeiro lugar, como Jesus, pela segunda vez,
anuncia a sua morte em Jerusalém e que ao
terceiro dia ressuscitará. Em segundo lugar,
conta-nos que os discípulos «discutiam uns
com os outros sobre qual deles era o mai-
or». Assim, Marcos põe em grande desta-
que a lição que Jesus lhes dá, acolhendo uma
criança e convidando-os a ser humildes. Como
eram fracos e «curtos» os horizontes dos
apóstolos! Quando Jesus anunciar pela ter-
ceira vez a sua paixão, morte e ressurreição,
S. Marcos narrar-nos-á o pedido de Tiago e
de João para se sentarem à direita e à es-
querda de Jesus no seu reino. Não tinham
entendido a mensagem de Jesus. Ele não veio
como poderoso ou guerreiro, mas como o
Servo que se entrega por solidariedade, re-
nunciando até a sua própria vida.

A lição de Jesus (ser o último, o servo dos
outros) até a nós custa a entender. Como
entender que para ser o primeiro é preciso
ser o último e o servo de todos? Ninguém
gosta de ser o último nem ter que servir os
outros! A ânsia dos primeiros lugares e de
ser «o mais importante» e de lutar para «sair
na fotografia» não acontece somente na po-
lítica, mas também nas relações entre famíli-
as ou dentro da comunidade cristã. Jesus co-
loca no meio dos apóstolos uma criança e diz-
lhes: «Quem receber uma destas crianças
em meu nome é a Mim que recebe; e quem
Me receber não Me recebe a Mim, mas
Àquele que Me enviou». No tempo de Je-
sus, uma criança era tida como nada, não era
considerada, porque não podia devolver os
favores que lhe eram feitos. Seguir Jesus su-
põe pôr em prática o «servir e não ser ser-
vido». É uma lição constante de Jesus sobre
a entrega generosa aos outros; uma lição que
nos deu com o lavar os pés aos discípulos e,
sobretudo, quando se entregou por nós na cruz
para a salvação do mundo.

Reunião de Catequistas
Depois de termos já iniciado a Catequese

e de termos já publicado as datas previstas
para as diversas festas da Catequese, torna-
se necessário os Catequistas começarem a
programar as mesmas.

Para o efeito, na próxima sexta-feira, dia
28, haverá uma reunião dos Catequistas da
Infância (1.º ao 6.º ano), às 21h30,  no Centro
Paroquial de Vila Chã.

 Peregrinação a Fátima
Terminam este fim de semana as ins-

crições para a Peregrinação Arciprestal
a Fátima, no dia 13 de Outubro. A via-
gem é paga no autocarro, e são 10,00 €
por pessoa.

No dia da Peregrinação não haverá
missas em nenhuma paróquia do Arci-
prestado.

Missa pelos Bombeiros
Fazendo três anos, na próxima quinta fei-

ra, que morreram três bombeiros de Esposen-
de, a Missa de aniversário será celebrada em
Belinho, às 20h00. Por esse motivo, a nossa
missa de quinta-feira foi antecipada para quar-
ta-feira.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial  continua a fun-

cionar no seu horário normal de Verão.


