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Domingo, 21 de Agosto

10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Manuela Areia de Carvalho
19h00 — Maria de Lurdes Novo Vareiro

Machado
Segunda, 22 de Agosto — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 23 de Agosto — 19h00
— José Inácio Miranda Ferreira, pai e sogros
— Manuel de Jesus Martins Laranjeira e

Mãe Maria das Dores Martins Palmeira
— Maria José Viana da Silva Pinto
— Maria Teresa Gomes Vieira
Quarta, 24 de Agosto — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Quinta, 25 de Agosto — 19h00
— Rita Isabel Fernandes
— Manuel Fernandes Gomes
— Maria Teresa Barros Lima Costa
— José Alexandre Costa Nunes da Silva
Sexta, 26 de Agosto — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 27 de Agosto — 19h00
— Maria Clotilde Gomes Soares (1.º Aniv.º)
— José Moreira Varandas, pais e sogros
Domingo, 28 de Agosto
08h30 — Missa da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria da Silva Duarte e família
19h00 — Manuel Fernandes Neto de Faria

Sábado,  27 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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Quem dizem os homens que Eu sou?
E vós, quem dizeis que Eu sou?

E tu, e eu, que dizemos de Jesus?

(In)formação
Semanal 586

21 a 28 de Agosto de 2011Domingo, 28 de Agosto

Domingo, 28 de Agosto

Sábado, 27 de Agosto
— Em tempo de Férias

aceitam-se voluntários
que possam oferecer-se.

Sábado, 27 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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Outros assuntos
XXI Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. –  Is 22,19-23;
Salmo –  Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 6 e 8bc;
2.ª Leit. –  Rom 11, 33-36;
Evangelho – Mt 16, 13-20.
Com o extracto que hoje lemos no evan-

gelho, começa uma nova "secção" do Evan-
gelho de S. Mateus: aquela que tem como
centro Jesus a subir para Jerusalém, onde irá
sofrer a paixão e a morte. Antes de tudo isto
acontecer, Jesus faz um “interrogatório” aos
seus discípulos. Depois de lhes perguntar o
que pensa sobre Ele a opinião pública, Jesus
faz-lhes uma pergunta directa: “E vós, quem
dizeis que Eu sou?”. Simão Pedro dá uma res-
posta que vai mais além da referência a da-
dos pessoais ou familiares. É uma resposta
que vai até à profunda identidade de Jesus,
até à sua missão messiânica, até à sua divin-
dade. É uma resposta que brota da fé, situada
no contexto do plano salvador de Deus. Hoje,
Jesus faz-nos também esta pergunta e nós res-
pondemos com fé, ou seja, deixando-nos gui-
ar por Ele, confessamos sem medo e sem as
incertezas do entendimento humano, que Je-
sus é “o Messias, o Filho de Deus vivo”. Além
disto, que nos afecta a todos, o texto evangé-
lico chama-nos também a atenção para a sin-
gular missão do Apóstolo Pedro na vida da
Igreja.

Sem que o evangelho o diga expressamen-
te, o protagonismo de Pedro coloca-o num
lugar importante dentro do grupo dos discí-
pulos. A sua resposta, que brota da fé, não
podia ser outra devido ao lugar que ocupa.
Com Pedro, é a comunidade dos discípulos
que responde. E a sua resposta, pela qual é
louvado, é a resposta que o Pai do Céu coloca

nos seus lábios, não só para que Jesus a oiça,
mas também para que os discípulos a escu-
tem e aprendam como também eles têm que
confessar a sua fé em Jesus de uma forma fir-
me e convicta, sem receios e temores.

S. Mateus aproveita a confissão de Pedro
para narrar a missão específica que Jesus quer
dar a este Apóstolo. A mudança de nome (Pe-
dro a Pedra) expressa a nova identidade que
assume aquela pessoa. Pedro é a pedra, é o
fundamento sobre o qual Jesus edifica a “sua
Igreja”. É o novo Povo de Deus, convocado
por Jesus à Sua volta, que se constrói de uma
maneira sólida, porque é firme o fundamento
que Jesus colocou. Estando unidos a Pedro,
alicerçados na rocha que é Pedro, formamos
parte da Igreja de Jesus. Jesus rezou por Pe-
dro para que ele confirme os seus irmãos (Lc
22, 32).

Além da imagem da “pedra” (que nos leva
a ver a Igreja como um edifício que Deus vai
construindo), temos também a imagem das
“chaves” que Jesus entrega a Pedro. A 1.ª lei-
tura fala-nos de como devemos contemplar
esta imagem. A quem se confia as chaves de
uma casa ou de um palácio, é a quem tem
autoridade sobre todos os que nele habitam e
que se preocupa para que nada lhes falte. Je-
sus “reveste” Pedro com esta autoridade, con-
fia-lhe a sua casa e os que nela habitam, con-
fia-lhe os seus discípulos para que vivam sem-
pre como família de Deus. Esta é também a
missão de Pedro. Uma missão que é um mi-
nistério de amor e de colaboração com a obra
que Deus vai operando naqueles que n’Ele
acreditam. Uma missão que orienta, com o
seu magistério, os discípulos de Cristo a pe-
netrar “na sabedoria e no conhecimento de
Deus”, a não esquecer que Ele é a origem, o
guia e a meta de tudo quanto existe (cfr. a 2.ª
leitura).

Igreja da Misericórdia
encerra para obras

A Igreja da Misericórdia vai encerrar, a
partir da próxima segunda-feira, para obras
de conservação e restauro. Por isso, já no pró-
ximo Domingo, dia 28, não haverá lá a habi-
tual Missa das 09h00.

A Missa estatutária da Misericórdia pas-
sará a ser celebrada, nos próximos Domin-
gos, às 08h30, na Igreja Matriz.

Reunião para a Catequese
Tendo em conta que não foi possível, na

última reunião de Catequistas, começar a
programar a Catequese para o próximo ano,
convido para a próxima quinta-feira, dia 25,
às 21h30, no Centro Paroquial., todos quan-
tos estejam disponíveis para prestar este ser-
viço à comunidade.

A falta de formação não pode ser descul-
pa, pois aí se poderá combinar também a
formação mínima a fazermos.

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.


