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Domingo, 14 de Agosto

10h00 — Paroquianos

12h00 — Maria da Silva Duarte e família

19h00 — Manuel Lopes da Silva Miranda

Segunda, 15 de Agosto

10h30 — Senhora da Saúde e da Soledade

12h00 — Manuel Francisco Martins Rei

19h00 — Dulce Miranda Marques Ferreira

Terça, 16 de Agosto — 19h00
— José Ferreira Laranjeira (1.º Aniv.º)
— Maria Amélia da Quinta Dias Silva (1.º

Aniv.º)
— Manuel Cerqueira Nunes da Silva e

esposa

Quarta, 17 de Agosto — Só às 16h30

— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 18 de Agosto — 19h00

— Cândida Dias Ferreira Areia e António
Pedro Areia Losa

— Belmira Alves da Silva e irmãs

Sexta, 19 de Agosto — Dia da Cidade

10h00 — Munícipes

Sábado, 20 de Agosto — 19h00
— José Alves de Sá e esposa

Domingo, 21 de Agosto

10h00 — Paroquianos

12h00 — Maria Manuela Areia de Carvalho

19h00 — Maria de Lurdes Novo Vareiro

Machado

Sábado,  20 de Agosto
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas
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Para todo e qualquer cristão
é sempre importante

conhecer a vontade de Deus...

(In)formação
Semanal 585

14 a 21 de Agosto de 2011Domingo, 21 de Agosto

Domingo, 21 de Agosto

Sábado, 20 de Agosto
— Em tempo de Férias

aceitam-se voluntários
que possam oferecer-se.

Sábado, 20 de Agosto

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— Maria Emília Vilarinho
— Teresa Castro
— Maria Esteves

— Em tempo de Férias
aceitam-se voluntários.

— Em tempo de Férias
aceitam-se voluntários
que possam oferecer-se.

— Maria da Conceição Esteves
— Pedro Esteves

— Pedro Rosa
—

— Em tempo de Férias
aceitam-se voluntários
que possam oferecer-se.

Serviço de Acólitos

— Maria Georgete
— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz
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Grupo
Nossa Senhora

da Graça



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
XX Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 56, 1. 6-7;
Salmo – Sal 66, 2-3. 5. 6 e 8;
2.ª Leit. – Rom 11, 13-15. 29-32;
Evangelho – Mt 15, 21-28.

Quando rezamos a oração do Pai-Nosso,
fazemos sempre esta petição: “Seja feita a
Vossa Vontade”. Exprimimos, assim, o dese-
jo de que na nossa vida e no mundo se cum-
pra a vontade do Pai do Céu. Como também,
nos coloca na atitude de discernir sobre qual
é a vontade de Deus no momento presente.
Em contraste com o que temos vindo a afir-
mar, o evangelho deste domingo apresenta-
nos um episódio que culmina com esta con-
clusão de Jesus: “Mulher… faça-se como
desejas”. É uma mulher cananeia que Jesus
“não lhe respondeu uma palavra” ao seu pe-
dido. Mas é uma mulher que tem fé, a qual
Jesus elogia. E sobre este fundamento da fé
da mulher, Jesus afirma que se concretize a
sua vontade, ou seja, o seu pedido. Podemos,
então, afirmar, que quem tem a fé, como a da
mulher cananeia que é elogiada por Jesus,
coincide com o Pai do Céu nas opções e nas
suas vontades. Para o cristão, é importante
conhecer sempre qual é a vontade de Deus;
sem esquecer que a sua vontade não é dife-
rente da nossa, quando o que desejamos é ver-
dadeiramente humano e humanizante.

As leituras deste domingo destacam um
aspecto da nossa fé que é inquestionável: Deus
quer salvar-nos. É belo ouvirmos S. Paulo
afirmar que, neste projecto, “os dons e o cha-
mamento de Deus são irrevogáveis”. É tam-
bém surpreendente esta afirmação, porque
ainda que ela faça parte do corpo doutrinal
da nossa fé, não parece que acreditemos ple-

namente nela. É uma afirmação que nos faz
pensar em muitas acções que marcam a vida
dos cristãos e, por vezes, a Igreja, no âmbito
dos poderes deste mundo, como se o projecto
que desejamos concretizar não seja o de Deus.

Alguns exemplos para ilustrar o que afir-
mámos: as divisões entre nós, o escasso entu-
siasmo na luta pela justiça que se respira em
algumas das nossas comunidades e o fraco
espírito missionário de tantos cristãos. Toda-
via, também encontramos exemplos contrá-
rios a estes, nos quais se manifesta a presen-
ça constante de Deus neste mundo.

A nossa primeira reflexão poderá consis-
tir em fazer algo semelhante ao que fez Jesus
com aquela mulher cananeia: manifestar a fé
simples da gente simples. A força desta fé sim-
ples é a força dos pobres. Outros dois pontos
podem ser “espelho” da reflexão que se fez
já neste texto: a vontade de Deus pode coin-
cidir com a nossa, ou seja, que o que Deus
quer de nós não está tão longe como possa-
mos pensar quando esquecemos que acredi-
tamos no Deus feito homem.

Também podemos pensar sobre o plano de
Deus, o qual será cumprido plenamente.
Quantas acções que, entre nós, concretizam
esse plano!...

Pensemos ainda na universalidade do pro-
jecto de Deus, tendo em conta a não-discri-
minação de povos, raças e culturas (Deus ama-
nos como filhos e filhas) e na dimensão mis-
sionária da fé, da qual todos os baptizados
participam. Na perspectiva do que pretendia
Deus no Antigo Testamento, ou seja, que um
povo, Israel, fosse um sinal da Aliança de
Deus com todos os povos, a Igreja foi consti-
tuída para isso mesmo. A partir daqui, pode-
mos interrogar: a nossa comunidade é sinal
de Deus? Expressa-o nas suas acções, nas suas
portas abertas ou fechadas?

Festa da S.ª da Saúde
Conforme os últimos anos, e de acordo

com o Programa das Festas da Cidade, peço
especial atenção para o horário do dia 15: Ini-
ciamos às 10h00 com a Procissão até à Se-
nhora da Saúde, onde será celebrada a Euca-
ristia às 10h30. Por isso não haverá, na Igreja
Matriz, a habitual Missa das 10h00. Se a festa
é nossa, participemos todos nesta missa: não
fiquemos fora da Festa Religiosa.

Ainda no que diz respeito às festas, pedia
a colaboração e pontualidade de todos nos
diversos momentos celebrativos, bem como
uma apresentação condigna para quem vai
desempenhar qualquer serviço na festa,
nomeadamente nas Procissões.

Como já é do conhecimento de todos, o
trajecto da Procissão da Festa sofreu
alterações no ano passado. Creio que quase
todos compreenderam. O trajecto será o
mesmo. Não é por não passar na minha rua
ou à minha porta, que vamos deixar de dar o
nosso testemunho e honrar Maria.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial  continua a funci-

onar no seu horário de Verão:

Terça .................................  18h30 – 19h00
Quinta ...............................  18h30 – 19h00
Sábado ..............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.


