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Domingo, 28 de Agosto

08h30 — Missa da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria da Silva Duarte e família
19h00 — Maria Martins da Silva (7.º Dia)

 — Manuel Fernandes Neto de Faria

Segunda, 29 de Agosto — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 30 de Agosto — 19h00
— Nuno Manuel de Areia Losa
— Maria Manuela da Costa Meira Fernandes
— Maria Luísa Nunes Dias

Quarta, 31 de Agosto — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 01 de Setembro — 19h00
— Jorge Caseiro e família Areia
— Manuel Fernandes Gomes
— Maria Teresa Barros Lima Costa
— Gino da Costa Oliveira

Sexta, 02 de Setembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 03 de Setembro — 19h00
— Manuel Rodrigues Ferreira e esposa
Domingo, 04 de Setembro

08h30 — Missa da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria da Silva Duarte e família
19h00 — Maria do Céu da Costa Terra

Sábado,  03 de Setembro

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas
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Jesus apresenta aos discípulos
os requisitos necessários

para o seguirem...

(In)formação
Semanal 587

28 de Agosto a 4 de Setembro de 2011
Domingo, 04 de Setembro

Domingo, 04 de Setembro

Sábado, 03 de Setembro
— Em tempo de Férias

aceitam-se voluntários
que possam oferecer-se.

Sábado, 03 de Setembro

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Leandra Rodrigues

— Em tempo de Férias
aceitam-se voluntários.

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

— Maria da Conceição Esteves
— Pedro Esteves

  — Pedro Rosa
  —

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

Serviço de Acólitos

— Ricardo Cruz
— Maria Helena Agante
— Ana Pereira
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Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



Outros assuntos
XXII 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.
Depois da confissão de Pedro, proclama-

da e reflectida no domingo passado, o evan-
gelho deste domingo apresenta-nos narrada
uma contradição que aconteceu no mesmo di-
álogo entre Jesus e Pedro. O Mestre apresen-
ta aos discípulos os requisitos para O seguir:
alcançar a ressurreição, passando pelo ca-
minho da humanidade, pela paixão e morte.
Este é o caminho d’Aquele que os discípulos
confessaram: “Tu és o Filho de Deus Vivo”.
Este é o caminho de todo aquele que deseja
seguir Jesus.

Perante esta afirmação, os discípulos pro-
curaram apresentar alternativas a Jesus, acen-
tuando que esse caminho de sofrimento e de
morte deve ser evitado. Há sempre a preten-
são de arranjar uma alternativa para se fugir
ao sofrimento e à morte. Para os discípulos,
se Jesus é o Messias, tem poder, logo, os que
têm poder, têm sempre alternativas.

Entre nós, também é assim: quantos pro-
curam as influências daqueles que têm ou
“rondam” o poder! Esta é uma tentação per-
manente entre os cristãos que já existe desde
o início. Pela reacção de Jesus, é uma tenta-
ção perigosa. Jesus não anda pelas superfici-
alidades, é directo: “Vai-te daqui, Satanás!”.
Não dá a Pedro o nome de Satanás, mas ex-
pulsa a força do mal da vida dos discípulos e
a Pedro, em nome de todos, convida-o a se-
gui-l’O, a colocarem-se nos seus devidos lu-
gares, como um discípulo que segue o seu
mestre.

Os Doze estavam a iniciar com Jesus o
caminho para Jerusalém que teria como cume
a paixão, a morte e a ressurreição. Nós esta-
mos também quase a iniciar um novo ano pas-
toral. É o recomeço da actividade normal das
famílias, das instituições, da paróquia, dos
movimentos, das entidades cívicas… com ob-
jectivos concretos, estimulantes e cheios de
motivação. Todavia, provavelmente aconte-
cerão momentos difíceis que porão à prova a
capacidade do compromisso e da fidelidade.
Estamos no tempo preciso para tomar cons-
ciência do caminho a percorrer, elaborando
os critérios fundamentais.

Nesta fase de elaboração de critérios pas-
torais, ou de início de actividades, é impor-
tante não ter pressas. Antes de começar a de-
cidir, por que não elaborar critérios em clima
de oração e de contemplação do Evangelho?

O Evangelho convida-nos, precisamente,
à contemplação da dimensão educativa da ac-
ção de Jesus: a fé, ou seja, segui-Lo, nada tem
a ver com o poder: contemplar o Filho de Deus
que escolheu, por livre e espontânea vonta-
de, percorrer o caminho da humanidade dé-
bil, pobre e limitada... o caminho dos pobres.
Para todos os baptizados, é muito importante
não esquecer o caminho a seguir, porque fa-
cilmente cairemos na tentação de abandonar
o Evangelho para seguir outros critérios. Este
domingo, não podemos esquecer que no que
toca à humildade nem sempre a história dos
discípulos de Jesus é exemplar. Tantas vezes
caímos na tentação do poder, traçando cami-
nhos e estratégias que não são as do Senhor,
como também são tantas as vezes que o Espí-
rito Santo nos recoloca no nosso lugar, ou seja,
atrás do Mestre. Esta humildade há-de aju-
dar-nos a deixar de criticar a Igreja como se
não fôssemos seus membros, como se tives-
sem sido os outros que caíram na tentação.

Início da Catequese atribulado
Depois de mais uma reunião de Catequis-

tas (também destinada a quem estivesse dis-
ponível para esse serviço), apenas consegui-
mas programar a Catequese para os últimos
anos. Deste modo, como já é habitual, dare-
mos início à Catequese oito dias depois do
Dia Arquidiocesano do Catequista, que se ce-
lebra no Sameiro a 10 de Setembro, no qual
devem participar todos os Catequistas.

Para os anos que já têm Catequistas a Ca-
tequese começa no dia 17 de Setembro, no
seguinte horário, de acordo com a disponibi-
lidade dos poucos Catequistas:
1.º Ano .......... Sábado ......................  11h00
2.º Ano ............ A defenir (sem catequistas)
3.º Ano ............ A defenir (sem catequistas)
4.º Ano ............ A defenir (sem catequistas)
5.º Ano ............ A defenir (sem catequistas)
6.º Ano .......... Sábado ......................  15h00
7.º Ano .......... Sábado ......................  15h00
8.º Ano .......... Sábado ......................  17h30
9.º Ano .......... Sábado ......................  17h30
10.º Ano ........ Sexta-feira ................  21h00

Para os anos em falta são precisos 17
Catequistas.

Escolas de Natação
Estão abertas inscrições para a frequência

das Escolas de Natação «O Ondinhas» – Pis-
cinas de Esposende e «A Boguinha» – Pisci-
nas de Forjães. A renovação da inscrição e as
novas inscrições podem ser feitas no local,
todos os dias, das 09h00 às 20h00. As aulas
têm início a 15 de Setembro




