
Domingo, 25 de Setembro
08h30 — Missa da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Manuel Cerqueira Nunes da Silva

e esposa
19h00 — Maria Lurdes Novo Vareiro Machado

Segunda, 26 de Setembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 27 de Setembro — 19h00
— Paulo Alexandre Fernandes Lachado,

Pedro António Silva de Sousa e José Pedro
Ferreira Martins Torres (2.º Aniv.º) –
Bombeiros

— Rosa Maria Barros Zão Boaventura
— José Alves da Costa e pais
— José Moreira Varandas, pais e sogros
Quarta, 28 de Setembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Quinta, 29 de Setembro — 19h00
— Orlando Afonso da Silva
— Maria da Silva Pinto e marido
— José Moreira Varandas, pais e sogros
Sexta, 30 de Setembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 01 de Outubro — 19h00
— Hilário Viana da Cruz e sogros
Domingo, 02 de Outubro
08h30 — Missa da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Santíssimo Sacramento (Adoração)
19h00 — Santíssimo Sacramento

Sábado,  01 de Outubro
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas
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Reduzimos a identidade cristã
a uma série de práticas religiosas

que realizamos por tradição...

(In)formação
Semanal 591

25 de Setembro

a 02 de Outubro de 2011
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Domingo, 02 de Outubro

Domingo, 02 de Outubro

Sábado, 01 de Outubro
— Da responsabilidade

das crianças
do 5.º  Ano da Catequese

Sábado, 01 de Outubro

10h00

12h00

19h00

— Maria Emília Vilarinho
— Teresa Castro
— Rita Chavães

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 9.º Ano

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 9.º Ano da Catequese

—
—
—
—

— Da responsabilidade
das crianças e catequistas
do 5.º Ano da Catequese

Serviço de Acólitos

— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz
— Maria Helena Agante

10h00

12h00

19h00

Grupo
Nossa Senhora

da Graça



Outros assuntos
XXVI Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Ez 18, 25-28;
Salmo – Sal 24, 4-5. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Filip 2, 1-11;
Evangelho – Mt 21, 28-32.
As leituras bíblicas da liturgia deste do-

mingo apresentam-nos dois temas. Em primei-
ro lugar, a ideia que se encontra no texto evan-
gélico e na primeira leitura: não basta somente
as boas intenções, mas também as obras. Em
segundo lugar, a segunda leitura convida-nos
a imitar o exemplo de humildade que nos é
dado por Jesus Cristo.

No texto evangélico deste domingo, Jesus
diz-nos que as palavras e as belas promessas
pouco valem se não são concretizadas em
ações. Jesus conta esta parábola aos prínci-
pes dos sacerdotes e aos anciãos do povo que
viviam na hipocrisia. Honravam a Deus com
os lábios, mas os seus corações estavam mui-
to longe Dele. Apesar disso, estavam conven-
cidos que eram bons. Jesus não aprova o seu
modo de proceder. Assíduas vezes, os cris-
tãos caiem ou podem cair no mesmo erro. Par-
ticipamos na Missa Dominical, fazemos as
nossas orações…, mas a nossa fé, a nossa ce-
lebração, não se “nota” no dia-a-dia. Reduzi-
mos a identidade cristã a uma série de práti-
cas que realizamos na intimidade e em deter-
minados momentos, nunca sendo o cerne da
nossa vida. As nossas celebrações, além de
deixar uma série de ideias, devem também
deixar uma marca nos corações dos fiéis.
Experimentar que Deus nos ama, que nos
quer salvar, perceber o resplendor da vida
divina… será o melhor caminho para que a
fé transcenda da palavra para as obras, ou

seja, para que a fé deixe de ser somente uma
série de sentenças que acreditamos, mas tam-
bém que se converta num modo de viver.

As primeiras comunidades cristãs, espe-
cialmente a de Filipos, tinham uma certa difi-
culdade em viver a unidade dos seus mem-
bros, ou seja, em viver na fraternidade. Sur-
giam entre eles algumas rivalidades, discór-
dias, defesa dos próprios interesses… Uma
série de comportamentos que também acon-
tecem entre nós, pois as nossas comunidades
não são muito diferentes das de então. A se-
gunda leitura apresenta-nos o modo de pro-
ceder para ultrapassar estes problemas: “Não
façais nada por rivalidade nem por vangló-
ria; mas, com humildade, considerai os ou-
tros superiores a vós mesmos, sem olhar cada
um aos seus próprios interesses, mas aos in-
teresses dos outros”. Além disso, não pode-
mos esquecer, como nos recorda S. Paulo aos
Filipenses, de que “o que nos une é o Espíri-
to”, o qual nos orienta a viver de modo dife-
rente, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. A
graça divina que hoje pedimos na oração co-
lecta (“infundi sobre nós a vossa graça”), aju-
dar-nos-á na nossa missão.

Podemos cair na ideia de que o convite à
conversão é algo próprio da Quaresma. Em
todo o ano litúrgico, somos sempre convida-
dos a reorientar a nossa vida para Deus. A
primeira leitura convida-nos a isto mesmo
para podermos alcançar a salvação: “Quando
o pecador se afastar do mal…, salvará a sua
vida”. Também o evangelho nos fala de arre-
pendimento, de mudança de vida: “arrepen-
deu-se e foi… e vós… não vos arrependes-
tes”. O convite à conversão não pode ser es-
quecido nas celebrações do Tempo Comum,
mas sim valorizado, no ato penitencial, com
o qual iniciamos cada celebração eucarística.

Reunião das Confrarias
Porque é necessário e a Lei nos obriga,

todas as Confrarias têm que renovar os seus
Estatutos, que já estão desatualizados há mais
de um ano.

Assim, convocam-se os membros das di-
versas Confrarias da Paróquia para um reu-
nião a realizar-se no próximo Sábado, dia 1
de Outubro, às 21h30, no Centro Paroquial
de Esposende, para análise e aprovação dos
novos Estatutos.

Adoração do Santíssimo
À semelhança do ano passado, retomamos

no próximo Domingo, o primeiro do mês, a
Adoração do Santíssimo Sacramento, que
começa com a Eucaristia das 12h00 e se pro-
longa até à das 19h00.

Catequese do 3.º e 4.º Ano
Para o 3.º Ano, apesar da reunião de pais,

a que faltaram 9 dos 32 pais, ainda não te-
mos uma solução. Apenas há 2 mães e uma
adolescente para acompanharem na Cateque-
se. Mas, afinal, não temos Catequistas

No que se refere ao 4.º Ano, continuamos
num impase, pois para o horário escolhido,
continuamos apenas com duas Catequistas.

Deste modo, não pode haver catequese.
Apesar das dificuldades que alguns pais apre-
sentaram, parece-me estar a ser mais fácil
conseguirmos mais algum Catequista para o
Sábado de manhã, pelo que marcamos encon-
tro com as crianças do 3.º e 4.º Ano para o
próximo Sábado, às 09h30.




