
— Da responsabilidade
do 4.º Ano da Catequese

Serviço Litúrgico
Domingo, 06 de setembro — 08h45
— Paroquianos
Segunda, 07 de setembro — 19h00
— Albino Sampaio da Silva e família
— Américo Bento Queirós
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Augusto Rafael ,avós e tios
— José Joaquim Lima de Faria e sogros
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Neto Gomes, esposa e pai
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria da Silva Sampaio, marido e filho
— Maria Dias Couto, marido e filha
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
Quarta, 09 de setembro — 19h00
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António José Neto, esposa e família
— António Maltez de Abreu e família
— Carlos Cruz, sogros, cunhada e sobrinhos
— David Francisco Ramos, esposa, filhos e

família
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Maria Antónia de Lemos e marido
— Nuno Albino Rossas Lima
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— P. Manuel Ferreira da Torre
Sábado, 12 de setembro — 17h30
— Nossa Senhora de Fátima
Domingo, 13 de setembro — 08h45
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 12 de setembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
 — Aceitam-se

Voluntários
Domingo, 13 de setembro – 08h45

Leitores:

    — Adolescentes do 8.º Ano
Acólitos:

    — Da responsabilidade
dos Adolescentes do 7.º Ano
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   O encontro com Cristo
leva todo o homem

a sair do seu isolamento...
• • •    • • •    • • •    • • •     • • •    • • •

6 a 13 de setembro de 2015

— Manuel dos Santos Boaventura
— Daniela Novo

— Maria de Sá
— Maria Celeste Sá Miranda

Catequese da e sobre a Família
 O Papa apresentou, na Audiência geral

desta semana, uma de suas últimas refle-
xões no contexto das catequeses sobre a fa-
mília: a evangelização – com ênfase num
aspecto particular.

“Voltemos nosso olhar sobre o modo com o
qual a família vive a responsabilidade de co-
municar a fé, de transmitir a fé, seja ao inter-
no dela ou ao externo”, destacou o Papa.

Quando Jesus afirma o primado da fé em
Deus – recordou o Papa – “não encontra uma
comparação mais significativa” para expres-
sar essa vivência “do que a afetividade em
família”.

“Estes laços familiares, dentro da experiên-
cia de fé e do amor de Deus, são transforma-
dos, são ‘preenchidos’ de um sentido maior e
são capazes de ir além deles mesmos para cri-
ar uma paternidade e uma maternidade mais
amplos, e para acolher como irmãos e irmãs
também aqueles que estão à margem de qual-
quer vínculo”, refletiu o Sumo Pontífice.

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •



Outros assuntos
23.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 35, 4-7a;
Salmo – Sl 145, 7. 8-9a. 9bc-10;
2.ª Leit. – Tg 2, 1-5;
Evangelho – Mc 7, 31-37.

A liturgia do 23.º Domingo do Tempo Co-
mum fala-nos de um Deus comprometido com
a vida e a felicidade do homem.

Na primeira leitura, um profeta da época
do exílio na Babilónia garante aos exilados, afo-
gados na dor e no desespero, que Jahwéh está
prestes a vir ao encontro do seu Povo para o
libertar e para o conduzir à sua terra. Nas ima-
gens dos cegos que voltam a contemplar a luz,
dos surdos que voltam a ouvir, dos coxos que
saltarão como veados e dos mudos a cantar
com alegria, o profeta representa essa vida nova,
excessiva, abundante, transformadora, que
Deus vai oferecer a Judá.

A segunda leitura dirige-se àqueles que aco-
lheram a proposta de Jesus e se compromete-
ram a segui-l’O no caminho do amor, da parti-
lha, da doação. Convida-os a  não discriminar
ou marginalizar qualquer irmão e a acolher com
especial bondade os pequenos e os pobres.

No Evangelho, Jesus, cumprindo o man-
dato que o Pai lhe confiou, abre os ouvidos e
solta a língua de um surdo-mudo… No gesto
de Jesus, revela-se esse Deus que não se con-
forma quando o homem se fecha no egoísmo e
na auto-suficiência, rejeitando o amor, a parti-
lha, a comunhão.

Quem é o surdo-gago do Evangelho? É a
humanidade, enquanto fechada para o dom de
Deus que Jesus nos traz. Surda, porque inca-
paz de ouvir a Palavra, ouvi-la compreenden-
do-a, acolhendo-a, dando-lhe abrigo no cora-
ção: "tem ouvido para ouvir, mas não ouve" .

Esta é a tendência do coração humano, que
a Escritura sempre denunciou: o fecharmo-nos

Dia Diocesano do Catequista
Realiza-se no próximo sábado, dia 12 de

Setembro, no Sameiro o Dia Arquidiocesa-
no do Catequista.

O dia começa às 09h00 com a apresenta-
ção do tema Palavra de Deus e Eucaristia:
implicações catequéticas, apresentado por
Isabel Oliveira, coordenadora da Cateque-
se da Diocese do Porto.

Seguem-se vários ateliers, podendo cada
participante escolher entre as diversas op-
ções. Pode escolher entre ateliers de coor-
denação paroquial, didáctica, animação, es-
piritualidade, entre outros.

A última iniciativa do Dia será a Oração
Eucarística, presidida pelo Senhor Arcebis-
po Primaz.

Tomada de Posse dos Párocos
No dia 20 de setembro próximo terá

lugar a tomada de Posse dos Párocos da
Unidade Pastoral Esposende Centro/Sul,
às 18h00, na Igreja Matriz de Apúlia, com
a celebração presidida pelo Sr. Arcebiso
Primaz, D. Jorge Ortiga.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de

Esposende só irá funcionar no seguinte
horário:
Terça .............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

para não acolhermos a proposta que Deus nos
faz, de um caminho com Ele; a tendência de
nos fecharmos em nós mesmos e vivermos a
vida como se fosse nossa de modo absoluto:
“Escutai, prestai ouvidos, não sejais orgulho-
sos, porque o Senhor falou!” (Jr 13,15); “Ah!
Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse
nos meus caminhos... Mas meu povo não ou-
viu a minha voz, Israel não quis saber de obe-
decer-me; então os entreguei ao seu coração
endurecido: que sigam seus próprios cami-
nhos!” (Sl 81/80,14.13). Assim, no fundo, é o
fecharmo-nos para Deus, para um Deus ver-
dadeiro, a resistência em levar realmente a sé-
rio o primeiro mandamento: “Shemá, Israel!
(Escuta, Israel!)” (Dt 6,4).

A nossa civilização ocidental tem-se fecha-
do particularmente à Palavra do Senhor: cons-
truímos a sociedade e construímos a nossa vida
privada, os nossos valores morais, as nossas
escolhas, do nosso modo, sem realmente ou-
virmos a proposta e o caminho que o Senhor
nos indica. Reunimos e escutamos os especia-
listas: economistas, antropólogos, sociólogos,
sexólogos, psicólogos... mas, para nós, o Se-
nhor não tem mais nada a dizer!... Somos uma
geração de surdos!

Ora, se somos surdos, também não pode-
mos falar com clareza: as nossas ideias são
fechadas, os nossos debates, as nossas pala-
vras, não chegam ao essencial da vida, do sen-
tido da existência, não podemos proclamar de
verdade a alegria da salvação, da plenitude de
quem sabe de onde vem e para onde vai. A co-
municação torna-se oca, alienada e alienante.
Basta observar o que os meios de comunica-
ção veiculam! Por isso, Jesus cura primeiro a
surdez e, depois, a gaguez do homem. Quando
ele puder ouvir o Senhor, tornando-se discípu-
lo pela fé, também poderá falar, proclamar a
ação de Deus em Jesus: do Deus que salva e
nos mostra o sentido da vida, abrindo-nos à
esperança eterna!




