
Domingo, 18 de Setembro

08h30 — Missa da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Família Areia
19h00 — Manuel da Silva Pinto

Segunda, 19 de Setembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 20 de Setembro — 19h00
— José Inácio Miranda Ferreira, pai e sogros
— António Jorge Martins, pai e sobrinho
— Manuel da Silva do Rosário
— Manuel Fernandes Gomes
Quarta, 21 de Setembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 22 de Setembro — 19h00
— Maria Martins da Silva (30.º Dia)
— Artur Rei Miquelino
— Maria Teresa Barros Lima Costa
Sexta, 23 de Setembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 24 de Setembro — 19h00
— Hilário Viana da Cruz e sogros
Domingo, 25 de Setembro

08h30 — Missa da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Manuel Cerqueira Nunes da Silva

e esposa
19h00 — Maria de Lurdes Novo Vareiro Ma-

chado

Sábado,  24 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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No homem pecador, que não se rege
pela bondade, impera a inveja e a

comparação com os outros...

(In)formação
Semanal 590
18 a 25 de Setembro de 2011
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Domingo, 25 de Setembro

Domingo, 25 de Setembro

Sábado, 24 de Setembro
— Da responsabilidade

das crianças
do 6.º  Ano da Catequese

Sábado, 24 de Setembro

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 10.º Ano

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 10.º Ano da Catequese

—
—
—
—

— Da responsabilidade
das crianças e catequistas
do 6.º Ano da Catequese

Serviço de Acólitos

— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete
— Isabel Monteiro

10h00

12h00

19h00

Grupo

Cristo Rei



Outros assuntos
XXV Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Is 55, 6-9;
Salmo – Sal 144, 2-3. 8-9. 17-18;
2.ª Leit. – Filip 1, 20c-24. 27a;
Evangelho – Mt 20, 1-16a.
Reflectíamos, no domingo passado, na im-

portância do perdão. O perdão que não é um
conselho, mas uma obrigação. Este fim de se-
mana podemos sintetizar a nossa reflexão na
frase: «o modo de proceder de Deus não se
pode medir com as categorias humanas».
Este é o pensamento que iremos encontrar no
texto evangélico e que está presente na pri-
meira e segunda leituras.

A parábola que encontramos no texto evan-
gélico deste domingo mostra-nos o modo de
proceder de Deus: contrata trabalhadores para
a sua vinha e, no fim do dia, paga o mesmo
salário àqueles que trabalharam somente uma
hora como àqueles que suportaram o calor do
dia. Este modo de proceder gerou uma onda
de protesto entre os trabalhadores: «Estes úl-
timos trabalharam só uma hora e deste-lhes
a mesma paga que a nós, que suportámos o
peso do dia e o calor». Todavia, o dono da
vinha considera que agiu bem: «Amigo, em
nada te prejudico. Não foi um denário que
ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o
teu caminho. Eu quero dar a este último tan-
to como a ti. Não me será permitido fazer o
que quero do que é meu?». Como podemos
ver, Deus não se rege pelos parâmetros hu-
manos. O nosso modo de medir não é o seu
modo de medir. A nossa maneira de agir não
é a sua maneira de agir. O nosso modo de jul-
gar não é o seu modo de julgar. Já o profeta
Isaías nos recordava na 1.ª leitura: «os meus
caminhos não são os vossos, nem os vossos

caminhos são os meus». Esta realidade, ou
seja, a maneira diferente de Cristo e o mundo
encarar a vida está também expressa na se-
gunda leitura.

Este benévolo proceder do dono da vinha,
ou seja, de Deus, é fruto da sua bondade. Deus
é bom. «Ou serão maus os teus olhos porque
eu sou bom?» diz ao trabalhador que protesta
pelo salário recebido. «O Senhor é bom para
com todos», entoaremos no salmo responso-
rial. É uma bondade perfeita, porque em Deus
não há espaço para o pecado. Todavia, na
humanidade, o pecado impede-nos de ter
como princípio fulcral a bondade, porque
onde existe a bondade não há espaço para a
justiça humana. No homem pecador, que não
se rege pela bondade, impera a inveja e a com-
paração com os outros.

Todos os cristãos participam da vida divi-
na pelo batismo. Através deste sacramento,
somos «enxertados», incorporados em Cris-
to. Sendo assim, o modo da bondade de Deus
se expressar não deveria ser estranho para nós;
como parte da nossa vida, devíamos pô-la em
prática, convertendo-nos. E converter-se sig-
nifica entrar na maravilhosa experiência que
São Paulo testemunha na 2.ª leitura: viver de
um modo novo, de um viver diferente: «Cris-
to será glorificado no meu corpo, quer eu viva
quer eu morra. Porque, para mim, viver é
Cristo e morrer é lucro». Reparemos nos pas-
sos do pensamento do Apóstolo. Ele é tão
unido a Cristo, tão apaixonado por Ele, que
seja na vida seja na morte sabe que está uni-
do ao seu Senhor e em tudo o Senhor é nele
glorificado.  Por isso, a vida de Paulo – e a do
cristão, com Paulo – é atraída para o seu Se-
nhor: «desejaria partir e estar com Cristo,
que seria muito melhor». São Paulo sabe
muito bem que assim que morrer vai estar com
Cristo. Por isso mesmo ele diz que isso «se-
ria muito melhor».

Início da Catequese
A Catequese Paroquial começa este fim

de semana para os anos que já têm Catequis-
tas, com o seguinte horário.
1.º Ano .......... Sábado ......................  11h00
2.º Ano .......... Sábado ......................  11h00
3.º Ano ............ A defenir (sem catequistas)
4.º Ano .......... Sexta-feira ................  18h30
5.º Ano .......... Sexta-feira ................  18h30
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 o 4.º Ano ainda nos faltam alguns Ca-
tequistas, e para o 3.º Ano não temos nenhum.
Deste modo não podemos fazer Catequese.
São precisos ainda  6 Catequistas.

Conforme tenho afirmado, como o diz a
Igreja, os primeiros Catequistas são os pais.
Por isso, convoco os pais das crianças do 3.º
Ano da Catequese para uma reunião a reali-
zar na próxima quinta-feira, dia 22, às 21h30,
no Centro Paroquial, para procurarmos uma
solução para a Catequese dos seus filhos.

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.


