
Serviço Litúrgico
Domingo, 7 de setembro — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 8 de setembro — 19h00
— Albino Sampaio da Silva e família
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos e

família
— António Jorge Miranda Pires e avós
— Augusto Rafael, avós e tios
— Carminda Pires, irmã Laurinda e filho
— José Carlos Costa, pai, irmão, sogra e Ma-

ria do Nascimento
— Manuel Pires Afonso, filhos e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Antónia de Lemos e marido
— Maria Celina Silva Sousa
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Maria Lúcia Barbosa da Silva e marido
— Rosa Lopes, neto, pais, tios e avós
— Carlos Manuel Cruz da Silva
— Alberto dos Santos Pereira
— Maria Alves Fernandes
— Emília Joaquina Barbosa
Quarta, 10 de setembro — 19h00
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e irmão
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— António Maltez de Abreu, pais e irmãos
— Carolina Matias da Rocha, marido e filhos
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Manuel Pires Afonso, filhos e família
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Maria Barbosa e família
— Maria Boaventura da Silva e família
— Maria Ferreira Dias, irmã e cunhado
— Olívia Rossas Fernandes, tios e avós
— Manuel António Pires, esposa e filhos
— Maria Augusta Marques da Silva e família
Sábado, 13 de setembro — 17h30
— Irmãos da Confraria das Almas
Domingo, 14 de setembro — 08h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 13 de setembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
 — Aceitam-se Voluntários

até recomeçar a catequese
Domingo, 14 de setembro – 08h30

Leitores:

— Aceitam-se Voluntários
até recomeçar a catequese
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— Maria Laurentina Martins Vieira
— Maria Torres de Lemos
— Maria Helena Jorge Boaventura

Deus detesta o pecado
mas ama sempre e muito

o homem pecador...
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7 a 14 de setembro de 2014

Acólitos:
 — Aceitam-se Voluntários

até recomeçar a catequese

Pecados paroquiais
Continuando com a denúncia dos “pecados”

que afetam a unidade da Igreja, em cada comu-
nidade católica, o Papa disse:

“Por vezes, as nossas paróquias, chamadas a
ser lugar de partilha e de comunhão, são triste-
mente marcadas por invejas, ciúmes, antipati-
as”, lamentou.

Deixando de lado o discurso preparado, o
Papa perguntou aos presentes se era “bom” ha-
ver “bisbilhotice” nas paróquias, por exemplo,
quando alguém assume cargos de responsabili-
dade.

“Isto não é a Igreja, isto não se deve fazer.
Não digo que corteis a língua, tanto não, mas
pedir ao Senhor a graça de não o fazer. Isto é
humano, mas não é cristão”, precisou.

Francisco sustentou que estes “pecados”
acontecem quando as pessoas se colocam “em
primeiro lugar” e no “centro”, com as suas am-
bições pessoais, julgando os outros.

O Papa falou ainda nas “divisões” que acon-
teceram na história da Igreja, com “guerras”
entre cristãos, apelando à oração entre cristãos
e a um “exame de consciência”.



Outros assuntos
23.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Ez 33, 7-9;
Salmo – Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Rom 13, 8-10;
Evangelho – Mt 18, 15-20.

A liturgia deste domingo sugere-nos uma
reflexão sobre a nossa responsabilidade face
aos irmãos que nos rodeiam. Afirma, clara-
mente, que ninguém pode ficar indiferente
diante daquilo que ameaça a vida e a felici-
dade de um irmão e que todos somos respon-
sáveis uns pelos outros.

A primeira leitura fala-nos do profeta
como uma sentinela, que Deus colocou para
vigiar a cidade dos homens. Atento aos pro-
jetos de Deus e à realidade do mundo, o pro-
feta apercebe-se daquilo que está subverten-
do os planos de Deus e impedindo a felicida-
de dos homens. Como sentinela responsável,
alerta a comunidade para os perigos que a
ameaçam.

Na segunda leitura, Paulo convida os
cristãos de Roma e de todos os lugares e tem-
pos, a colocar no centro da existência cristã
o mandamento do amor. Trata-se de uma dí-
vida que temos para com todos os nossos ir-
mãos, e que nunca estará completamente
saldada.

O Evangelho deixa clara a nossa respon-
sabilidade em ajudar cada irmão a tomar cons-
ciência dos seus erros. Trata-se de um dever
que resulta do mandamento do amor. Jesus
ensina, no entanto, que o caminho correto para
atingir esse objetivo não passa pela humilha-
ção ou pela condenação de quem falhou, mas

pelo diálogo fraterno, leal, amigo, que revela
ao irmão que a nossa intervenção resulta do
amor.

As nossas comunidades, a exemplo da
primitiva comunidade cristã de Jerusalém,
deviam ser comunidades fraternas onde se
notam as marcas do amor. Os que estão de
fora deviam olhar para nós e dizer: “eles são
diferentes, são exemplo para o mundo, por-
que amam mais do que os outros”.

Amar alguém é não ficar indiferente quan-
do ele está a fazer mal a si próprio; por isso,
amar significa, muitas vezes, corrigir, admo-
estar, questionar, discordar, interpelar…

É preciso amar e respeitar muito o outro,
para, ao não concordar com ele, lhe fazer
observações que não o vão magoar.

Quando o irmão erra, antes de mais, é pre-
ciso evitar denunciar publicamente o erro do
irmão, pois isso pode destruir-lhe a credibili-
dade, o bom-nome e a paz. Humilhar o irmão
publicamente é, sobretudo, uma grave falta
contra o amor. É por isso que o Evangelho de
hoje convida a ir ao encontro do irmão que
falhou e a repreendê-lo a sós.

A Igreja tem o direito e o dever de pro-
nunciar palavras de denúncia e de condena-
ção, diante de atos que afetam gravemente o
bem comum. No entanto, deve distinguir cla-
ramente entre a pessoa e os seus atos erra-
dos. Nunca esqueçamos que Deus não quer
nem ama o pecado, mas ama sempre o
homem pecador.

As ações erradas devem ser condenadas;
os que cometeram essas ações devem ser
vistos como irmãos, a quem se ama, se aco-
lhe e a quem se dá sempre outra oportunida-
de de acolher as propostas de Jesus e de in-
tegrar a comunidade.

Catequese e formação
À semelhança do que tem acontecido nos

últimos anos, teremos ao longo desta se-
mana, de segunda a sexta, às 21h00, no Cen-
tro Paroquial de Esposende, uma Acção de
Formação Permanente para Catequistas,
destinada a todos os Catequistas, mesmo
os que entram pela primeira vez.

No sábado todos estão convidados para
participar no Dia Arquidiocesano do Cate-
quista, que decorre no Sameiro (Braga), a
partir das 09h30.

A Catequese, havendo Catequistas, terá
início no dia 20 deste mês.

Grupo de Jovens
Ao longo destes anos, entre altos e bai-

xos, no GRUPO DE JOVENS DE VILA-CHÃ
permanece o espírito de aventura, de com-
panheirismo e sobretudo de amizade e
união. O Grupo de Jovens é um grupo de
amigos unidos na fé. É um grupo que pro-
cura enriquecer-se com o convívio. Trata-
se de um grupo ao serviço da comunidade
que funciona por reuniões mensais didácti-
cas, onde se reflecte os mais variados te-
mas e se retira aprendizagens.

Deste modo, convidando todos os jovens
crismados a darem seguimento ao seu ca-
minho na fé e em Jesus Cristo, informa-
mos que se encontram na sacristia as fi-
chas de inscrição para o próximo ano, de-
vendo as mesmas serem preenchidas e en-
tregues na sacristia até ao próximo dia 12
de Setembro.

Contamos com a tua presença!




