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Domingo, 04 de Setembro

08h30 — Missa da Misericórdia

10h00 — Paroquianos

12h00 — Maria da Silva Duarte e família

19h00 — Maria do Céu da Costa Terra

Segunda, 05 de Setembro — Só às 16h30

— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 06 de Setembro — 19h00
— Maria Teresa Gomes Vieira e marido
— Manuel Fernandes Gomes
—
—

Quarta, 07 de Setembro — Só às 16h30

— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 08 de Setembro — 19h00

—
—
—
—

Sexta, 09 de Setembro — Só às 16h30

— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 10 de Setembro — 19h00
— Orlando Afonso da Silva

Domingo, 11 de Setembro

08h30 — Missa da Misericórdia

10h00 — Paroquianos

12h00 — Maria Eulália Nunes Silva

19h00 — Maria Teresa Barros Lima Costa

Sábado,  10 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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Procurar a conversão do "irmão",
não é pretender

que o outro seja como eu ...

(In)formação
Semanal 588

04 a 11 de Setembro de 2011
Domingo, 11 de Setembro

Terminadas as Férias, continuamos a
aceitar voluntários para as diversas
Eucaristias.

Entretanto, e tendo em conta que temos
poucos Acólitos, até porque os dois únicos
que tínhamos para a Eucaristia das 12h00
– Maria Esteves e Pedro Esteves – agora se
foram embora da nossa Comunidade, estão
abertas as inscrições para Acólitos e Leitores
para as diversas Eucaristias.

As inscrições podem ser feitas na
Sacristia ou no Cartório Paroquial.

Sábado, 10 de Setembro

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Ainda em organização
aceitam-se voluntários
que possam oferecer-se.

— Ainda em organização
aceitam-se voluntários
que possam oferecer-se.

Serviço de Acólitos

— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete
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Grupo
Nossa Senhora

das Dores



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
XXIII 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 di-
ante daquilo que ameaça a vida e a felicidade
de um irmão e que todos somos responsáveis
uns pelos outros.

A correcção fraterna é um tema sempre
presente na reflexão da Igreja. Por duas ra-
zões: em primeiro lugar, é essencial para quem
quer seguir Jesus e, em segundo lugar, é difí-
cil de praticar. Se fizermos a nossa oração a
partir do Evangelho, em diálogo com Jesus,
ouviremos a mensagem que Jesus tem para
nós, ou seja, saberemos qual é a Sua vontade
a nosso respeito. Entre outras coisas desco-
briremos que não se trata de normas jurídicas
ou de disciplina, mas ideias concretas para
que cada discípulo, através das suas capaci-
dades e sobretudo pela oração, procure a con-
versão do irmão que nos ofende.

Procurar a conversão do "irmão", ou seja,
a correcção fraterna, não é pretender que o
outro seja como eu sou, que pense como eu
penso, que faça as coisas como eu faço. Se-
gundo as palavras de Jesus, contidas no texto
evangélico deste domingo, como também no
seu modo de se relacionar com as pessoas, é
procurar ajudar o "irmão" a orientar-se segun-
do a vontade de Deus. Por isso, rezamos no
Pai-Nosso "Seja feita a Vossa vontade… as-

sim como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido". Quando colocamos os nossos ir-
mãos e irmãs nas nossas intenções, distingui-
remos com mais facilidade se o que preten-
demos é o seu bem ou, pelo contrário, o nos-
so bem, prejudicando os outros.

 A experiência diz-nos que, assíduas ve-
zes, as relações humanas não são fáceis, até
na Igreja e na nossa paróquia. Porém, elas são
necessárias na nossa vida. O Filho de Deus
encarnou para viver estas relações que huma-
nizam e, pela sua ressurreição, continua pre-
sente na comunidade reunida em seu nome.
A expressão "reunidos em seu nome" não se
refere somente ao facto de estarmos sentados
fisicamente à volta de uma mesa, mas que
temos um mesmo e único objectivo: procurar
o Reino de Deus e a sua justiça, procurar a
vontade de Deus para cada e para a comuni-
dade, falar da vida, dos problemas sociais e
comunitários, encarando-os e amando-os
como Deus encara e ama. Como é importante
rezar juntos, olhando juntos para Aquele que
nos une!

É de crucial importância adequar a cele-
bração dominical com a vida quotidiana da
comunidade. Nem sempre é fácil de o fazer
devido à multiplicidade de trabalhos e da es-
cassez de tempo.

Resumindo: a preocupação de Deus, ma-
nifestada em Jesus (como na Sagrada Escri-
tura), é a de salvar e nunca de condenar. Pro-
curemos fazer tudo o que está ao nosso al-
cance para que exista paz e união entre todos,
preocupação pelo bem de todos, humanizan-
do a sociedade. Não esqueçamos que cada um
de nós recebeu a Boa Nova de um Deus que é
misericordioso e que quer o bem de todos e
de cada dos nossos "irmãos".

Dia do Catequista
Recorda-se mais uma vez que no próximo

Sábado, dia 10 de Setembro, se celebra o Dia
Arquidiocesano do Catequista.

Apesar de termos poucos Catequistas, se-
ria bom que os mesmos não esquecessem de
dar o seu testemunho com a sua participação,
no Sameiro.

Entretanto recordamos também que  a Ca-
tequese começa no dia 17 de Setembro, para
os anos que já têm Catequistas.

Inscrições no Grupo

Estão abertas inscrições, até ao dia 17 deste
mês, para quem pretender entrar no Grupo de
Jovens Cristãos de Esposende.

As inscrições podem ser feitas junto do
Pároco ou da Coordenadora do Jovens, Cris-
tina Couto.

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.


