
Serviço Litúrgico
Domingo, 31 de agosto — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 1 de setembro — 19h00
— Carlos Manuel Cruz da Silva (7.º Dia)
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Albino Sampaio da Silva e família
— Almerinda Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Américo Bento Queirós
— Augusto Rafael Couto da Costa
— Balbina Fereira Dias, marido e irmã
— Emília Rosa da Silva, marido e Augusto Aze-

vedo
— Manuel António Silva Cruz, esposa e família
— Manuel Pires Afonso, filhos e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Celina Silva Sousa
— Maria Augusta Marques da Silva e família
— Alberto dos Santos Pereira
— Maria Alves Fernandes
— Anselmo Boaventura
Quarta, 3 de setembro — 19h00
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e irmão
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Anselmo Boaventura, esposa, filha e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Artur Pires da Rocha, esposa e Augusto

Azevedo
— David Francisco Ramos, esposa, filhos e

família
— Emília Teresa Pinheiro, genro Manuel, neto

e esposo
— Manuel António Pires, esposa e filhos
— Manuel Pires Afonso, filhos e família
— Maria Ferreira Dias, irmã e cunhado
— Olívia Rossas Fernandes, tios e avós
— Alberto dos Santos Pereira
— Maria Alves Fernandes
— Anselmo Boaventura
Sábado, 6 de setembro — 17h30
— Irmãos da Confraria das Almas
Domingo, 7 de setembro — 08h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 6 de setembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
 — Aceitam-se Voluntários

até recomeçar a catequese
Domingo, 7 de setembro – 08h30

Leitores:

— Aceitam-se Voluntários
até recomeçar a catequese
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— Ana Cristina Couto Sá
— Maria de Sá
— Maria Celeste Sá Miranda

Ser cristão é bem mais
do que ser batizado,

e “ter feito as comunhões”...
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31 de agosto a 7 de setembro de 2014

Acólitos:
 — Aceitam-se Voluntários

até recomeçar a catequese

Pecados paroquiais
O Papa Francisco denunciou no dia 28 de

agosto, no Vaticano, os “pecados” que afe-
tam a unidade da Igreja, em cada comunida-
de católica, e afirmou que a bisbilhotice e ma-
ledicência são “sinal” do diabo.

A divisão é um dos pecados mais graves
numa comunidade cristã, porque a torna si-
nal, não da obra de Deus, mas da obra do
diabo”, alertou, na audiência pública sema-
nal que decorreu na Praça de São Pedro, pe-
rante dezenas de milhares de pessoas.

Segundo o Papa, o diabo é “aquele que
separa, destrói as relações, semeia preconcei-
tos” (...) “Deus, pelo contrário, quer que cres-
çamos na capacidade de nos acolhermos, per-
doarmos e amarmos, para nos parecermos
cada vez mais com Ele que é comunhão e
amor”, acrescentou.

Francisco observou que os pecados contra
a unidade não são só “as grandes heresias, os
cismas” mas também as “falhas” presentes
nas comunidades, que definiu como “peca-
dos paroquiais”.



Outros assuntos
22.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Jer 20, 7-9;
Salmo – Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9;
2.ª Leit. – Rom 12, 1-2;
Evangelho – Mt 16, 21-27.

A liturgia deste 22.º Domingo do Tempo
Comum convida-nos a descobrir a loucura da
cruz: o acesso a essa vida verdadeira e plena
que Deus nos quer oferecer passa pelo ca-
minho do amor e do dom da vida.

Na primeira leitura, Jeremias descreve
a sua experiência de cruz. Seduzido por Javé,
Jeremias colocou toda a sua vida ao serviço
de Deus e dos seus projetos. Nesse caminho,
ele teve que enfrentar os poderosos e ir con-
tra a lógica do mundo; por isso, conheceu o
sofrimento, a solidão e a perseguição. É essa
a experiência de todos aqueles que acolhem
a Palavra do Senhor no seu coração e vivem
em coerência com os valores de Deus.

A segunda leitura convida os cristãos a
oferecerem toda a sua existência de cada dia
a Deus. Paulo garante que é esse o sacrifício
que Deus prefere. O que é que significa ofe-
recer a Deus toda a existência? Significa, de
acordo com Paulo, não nos conformarmos
com a lógica do mundo, aprendermos a dis-
cernir os planos de Deus e a vivê-los com
autenticidade.

 No Evangelho, Jesus avisa os discípulos
de que o caminho da vida verdadeira não pas-
sa pelos triunfos e êxitos humanos, mas pas-
sa pelo amor e pelo dom da vida até à morte,
se for necessário. Jesus vai percorrer esse
caminho; e quem quiser ser seu discípulo tem
de aceitar percorrer um caminho semelhante
ao do Mestre.

Jesus tornou-se um de nós para concreti-
zar os planos do Pai e propor aos homens,
através do amor e do serviço, o caminho da
salvação. Neste texto fica claramente expres-
sa a fidelidade radical de Jesus a esse proje-
to. Por isso, Ele não aceita que nada nem nin-
guém o afaste do caminho do dom da vida:
dar ouvidos à lógica do mundo e esquecer os
planos de Deus é, para Jesus, uma tentação
diabólica que Ele rejeita duramente.

Muitos de nós receberam uma catequese
que insistia em ritos, em fórmulas, em práti-
cas de piedade, em determinadas obrigações
legais, mas que deixou para segundo plano o
essencial: o seguimento de Jesus.

A identidade cristã constrói-se à volta de
Jesus e da sua proposta de vida. Que nenhum
de nós tenha dúvidas: ser cristão é bem mais
do que ser batizado, ter casado na igreja,
organizar a festa do santo padroeiro da
paróquia, ou dar-se bem com o padre.

Ser cristão é, essencialmente, seguir Je-
sus no caminho do amor e do dom da vida. O
cristão é aquele que faz de Jesus a referên-
cia fundamental à volta da qual constrói toda
a sua existência; e é aquele que renuncia a si
mesmo e que toma a mesma cruz de Jesus.

O seguidor de Jesus não pode viver fe-
chado no seu cantinho, olhando para si mes-
mo, indiferente aos dramas que se passam à
sua volta, insensível às necessidades dos ir-
mãos, alheado das lutas e reivindicações dos
outros homens; mas deve viver para Deus e
na solidariedade, na partilha e no serviço aos
irmãos.

Peçamos ao Senhor que nos fortaleça di-
ante das tentações que o mundo nos apre-
senta, sendo fiéis aos projetos de Cristo até o
fim, enfrentando os desafios com coragem e
entrega.

Celebrações Matrimoniais
O Ritual do Matrimónio, n.ºs 45 e 46,

diz: «À hora estabelecida, o sacerdote (...) en-
caminha-se para a porta da igreja, juntamente
com os acólitos; aí recebe os noivos e os saúda
com afabilidade(...).

Em seguida organiza-se a procissão a ca-
minho do altar: irão à frente os acólitos, a se-
guir o sacerdote, e depois os noivos; estes, se-
gundo os costumes locais, podem ser honorifi-
camente acompanhados ao menos pelos pais e
por duas testemunhas até ao lugar que lhes está
preparado. Entretanto, canta-se o cântico de
entrada».

É isto que nós fazemos?... ou deixamos
ao critério do fotógrafo, como se ele fosse o
Mestre de Cerimónias?

Da Junta de Freguesia
Avisa-se que, por motivo de férias, o

funcionamento da secretaria da Junta de
Freguesia de 1 a 15 de setembro (inclu-
sive), só será às terças das 18h30 às
19h30 e às quintas das 18h00 às 19h00.
Os restantes dias estará encerrada.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial con-

tinua a funcionar no seu horário normal:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.




