
Jesus faz-nos três exortações:
tolerância, respeito
...e amor fraterno.

Serviço Litúrgico
Domingo, 30 de setembro — 08h30
—  Paroquianos
Segunda, 01 de outubro — 20h00
— Ludovina Rosa da Silva
— Reinaldo da Silva Barros
— Fernando Barbosa Pires
— Maria Alice Boaventura Afonso e familiares
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— Albino Sampaio da Silva
— Manuel Pires Afonso
— Anónio Pires da Silva e filho
— Cecília Martins de Lima
— Manuel da Silva Pires
— Américo Bento Queirós e Manuel Penteado
— Gracinda Antónia Pires, marido José Olivei-

ra e familiares
— António Gonçalves Neiva, filho e cunhados
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— Maria Adília de Lemos e marido
— José Carlos, Maria do Nascimento e sogra
— Augusto Rafael Couto Costa
Quinta, 04 de outubro — 20h00
— Ludovina Rosa da Silva
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogro
— Emília Barbosa Miranda, marido, filha e gen-

ros
— Albino Sampaio Pires Braga
— Manuel Pires Afonso
— Albino Sampaio da Silva
— Laurentino Couto dos Santos
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Rosa Maria Marques Monteiro e pai
— Maria da Silva Sampaio, marido e filho
— Maria Saúde Ribeiro Rocha
— Manuel Fortunato Boaventura, esposa, cu-

nhada e filha
— Deolinda da Silva e marido
Sábado, 06 de outubro — 17h30
— Cecília Barbosa
Domingo, 07 de outubro — 08h30
—  Paroquianos
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30 de setembro
a 7 de outubro de 2012
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Intenções das Missas
Sábado, 6 de outubro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

das crianças do 6.º Ano
Domingo, 7 de outubro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 10.º Ano

— Da responsabilidade
das crianças do 4.º Ano
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Catequese e Eucaristia
Para além de uma necessidade, um

Preceito e um Reconhecimento, como
víamos nas últimas semanas, a Eucaristia,
para o cristão, é ainda:

Um compromisso –  Nada há de mais
provocador, em relação à vida instalada e
apressada, do que o Evangelho que
recebemos como palavra sempre nova, na
celebração dominical. A Eucaristia leva-
nos a ser construtores de uma nova
humanidade, da "civilização do amor", a
interferir positivamente nos nossos
ambientes.

Um ato catequético – Na catequese, dá-
se um verdadeiro "aprender a ser", um
aprender a fé em todas as dimensões. Por
isso, simplesmente, não há catequese sem
Eucaristia. Se quero ser cristão, e a
catequese é para me ajudar a ser, não
posso rejeitar o centro, o coração da fé
que é o próprio Jesus ressuscitado presente
na Eucaristia.

— Maria Helena Jorge Boaventura
— Manuel dos Santos Boaventura
— Adolescentes do 7.º Ano



Outros assuntos
26.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Num 11, 25-29;
Salmo – Sal 18, 8. 10. 12-13. 14;
2.ª Leit. – Tg 5, 1-6;
Evangelho – Mc 9, 38-43. 45. 47-48.
O Evangelho deste fim de semana diz-nos

três coisas, faz-nos três exortações: tolerân-
cia, respeito ...e amor fraterno.

A primeira é uma exortação à tolerân-
cia, a não querermos manipular Deus ou cair
na ilusão de que o temos como uma proprie-
dade, um monopólio. Vejamos: “João disse
a Jesus: ‘Mestre, vimos um homem expul-
sar demónios em teu nome. Mas nós proi-
bimo-lo, porque ele não nos segue’. Jesus
disse: 'Não o proibais. Quem não é contra
nós é a nosso favor’”. Deus convida-nos a
uma atitude de abertura, exorta-nos a reco-
nhecer o bem naqueles que não são dos nos-
sos, que não estão na plena comunhão com a
sua Igreja católica. Não se trata de relativis-
mo, não se trata de afirmar que todas as reli-
giões são iguais. Nada disso! Trata-se de re-
conhecer o que de bom, pela graça de Deus,
há nos outros. Por exemplo: como não reco-
nhecer que os nossos irmãos protestantes,
ainda que não estejam na plena comunhão
com a Igreja de Cristo e tenham erros sérios
de doutrina, amam sinceramente a Jesus?
Como não nos alegrarmos pelo bem que fa-
zem, pela proclamação de Jesus que teste-
munham, pelos dons e carismas que têm en-
tre eles? Ainda que fora da comunhão plena
com a Igreja que o Senhor Jesus fundou e
entregou a Pedro e aos Doze, eles são nos-
sos irmãos verdadeiramente pela fé e pelo
batismo.

Uma segunda exortação do Senhor: o res-

peito o cuidado com os pequeninos, os fra-
cos na fé, os imaturos que estão na nossa
comunidade: “Se alguém escandalizar um
desses pequeninos que acreditam , melhor
seria que fosse atirado ao mar com uma
pedra de moinho amarrada ao pescoço”.
Não basta ser tolerante com os de fora; é
necessário, mais ainda, ser cuidadoso com os
da nossa comunidade, da nossa paróquia, os
nossos irmãos, filhos da mesma mãe católi-
ca. Quantas vezes uma palavra dura, um mau
exemplo, uma atitude de fechamento, podem
fazer esfriar a fé do irmão que é fraco. É o
escândalo, isto é, é tornar-se causa de trope-
ço e de queda para os outros. Deus nos livre,
caríssimos, de servir a Deus passando por
cima dos outros!

Por último, uma gravíssima exortação de
Jesus, que nos leva ao amor fraterno: tudo
quanto nos escandalizar, isto é, tudo quanto
nos atrapalhar na vida cristã, tudo quanto nos
fizer tropeçar, devemos ter a coragem de ar-
rancar de nossa vida: “Corta-o! Arranca-
o!” O que te faz tropeçar no caminho do Se-
nhor? Se combatermos os nossos pedaços
ruins, as nossas más tendências, os nossos
vícios, saibamos que o Senhor não nos aban-
donará e estaremos a caminhar para Ele. Mas,
se pelo contrário, descansarmos preguiçosa-
mente no mal, então o nosso coração tornar-
se-á endurecido e afastado do Senhor, ir-nos-
emos enchendo de nós mesmos e esvazian-
do-nos de Deus, ao ponto de termos de escu-
tar a reprimenda duríssima de São Tiago, na
segunda leitura: “Agora, ricos, chorai e ge-
mei, por causa das desgraças que estão
para cair sobre vós!” O Apóstolo convida-
nos à retidão, à justiça, a uma vida segundo a
verdade de Cristo! Ricos de pecados, ricos
de uma vida soberba, ricos para si mesmos e
não para Deus – se assim formos, morrere-
mos para Cristo.

Dia da Pessoa Idosa
No âmbito das Comemorações do Ano

Europeu do Envelhecimento Activo e da Soli-
dariedade Intergeracional vai-se realizar no
próximo dia 01 de Outubro, pelas 10h00 jun-
to à marginal de Esposende a 2.ª Caminha-
da Sénior, que coincide, propositadamente,
com o Dia Internacional da Pessoa Idosa.

A concentração realiza-se junto ao edifí-
cio dos Socorros a Náufragos (ou Parque
radical das Piscinas de Esposende).

Todas as pessoas Séniors que quiserem
participar deverão estar as 9h00 junto ao Cen-
tro Comunitário de Vila Chã a fim de pode-
rem usufruir de transporte para o local

Solicita-se que todos os participantes le-
vem vestido uma camisola / tshirt branca.

Direitos Paroquiais
Como é habitual, a partir do S. Miguel es-

tão em pagamento os Direitos Paroquiais ou
Côngrua, e até ao final do ano civil.

Podem levar da Igreja os respectivos en-
velopes e entregar  na Sacristia ou depositar
no Ofertório das Missas.

Recordemos o 5.º Mandamento da Santa
Igreja, que diz que devemos «contribuir para
as despesas do culto e sustentação do cle-
ro, segundo os legítimos usos e costumes e
as determinações da Santa Igreja».

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial  estará encerra-

do no próximo sábado, dia 6 de Outubro.




