
Domingo, 02 de Outubro
08h30 — Missa da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Santíssimo Sacramento (Adoração)
19h00 — Santíssimo Sacramento

Segunda, 03 de Outubro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 04 de Outubro — 19h00
— Maria Cristina Pinto Loureiro (7.º Dia)
— Manuel Fernandes Gomes
— Maria Teresa Barros Lima Costa
—

Quarta, 05 de Outubro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Quinta, 06 de Outubro — 19h00
— Gino da Costa Oliveira
—
—
—

Sexta, 307 de Outubro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 08 de Outubro — 19h00
— Maria da Conceição de Azevedo Lourei-

ro (30.º Dia)
Domingo, 09 de Outubro
08h30 — Missa da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria da Silva Duarte e família
19h00 — Maria José Viana da Silva Pinto

Sábado,  08 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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Colocamo-nos muitas vezes
longe de Deus, mas não prescindimos

dos dons que d’Ele procedem...

(In)formação
Semanal 592

02 a 09 de Outubro de 2011
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Domingo, 09 de Outubro

Domingo, 09 de Outubro

Sábado, 08 de Outubro

Sábado, 08 de Outubro

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 7.º Ano

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 8.º Ano da Catequese

—
—
—
—

Serviço de Acólitos

— Ana Pereira
— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa

10h00

12h00

19h00

Agrupamento
301

do CNE

Agrupamento
301

do CNE



Outros assuntos
XXVII Domingo Comum

1.ª Leit. – Is 5, 1-7;
Salmo 79, 9 e 12. 13-14. 15-16. 19-20;
2.ª Leit. – Filip 4, 6-9;
Evangelho – Mt 21, 33-43.
Novamente neste domingo, o texto evan-

gélico contém uma parábola de Jesus. Nela,
Jesus compara a história da salvação aos tra-
balhos realizados numa vinha. Deus cuida da
humanidade até ao ponto de enviar o seu pró-
prio Filho ao mundo. Acolher ou não esta in-
tervenção suprema de Deus é a questão colo-
cada por Jesus aos príncipes dos sacerdotes e
aos anciãos do povo. São Paulo relata-nos
alguns aspectos fundamentais para quem se-
gue Jesus Cristo.

A imagem da vinha continua a ser utiliza-
da no evangelho. Como nos domingos anteri-
ores, Jesus, a partir do exemplo de uma vinha
e da relação do seu proprietário com os seus
trabalhadores, alerta os judeus sobre a sua
conduta incorrecta. A história da salvação
acontece por etapas, é progressiva, tendo
como cume Jesus Cristo. Tantas vezes, a hu-
manidade nem sempre acolheu algumas in-
tervenções de Deus na história, rejeitando, por
vezes até o próprio Filho que veio à vinha
(ao mundo) para lhes comunicar o amor de
seu Pai. O ser humano colocou-se muitas ve-
zes longe de Deus, mas não prescindindo dos
dons que d’Ele procedem. Recordemos que o
primeiro pecado que a Bíblia narra no livro
do Génesis, é o desejo de Adão e Eva se tor-
narem deuses. Neste domingo, cada um de
nós é convidado a rever a sua vida e a reflec-
tir no seguinte: que lugar ocupa Deus na mi-
nha vida? Que importância lhe dou? Como
testemunho e vivo a fé em Jesus Cristo?

Ao fazer a revisão da nossa vida, é impor-
tante ter em conta dois aspectos para ver qual
é a nossa resposta às intervenções do dono da
vinha na nossa história: como é a nossa rela-
ção com Deus e como é a nossa relação com
os outros e connosco próprios? São Paulo
auxilia-nos através da segunda leitura. Em
primeiro lugar, convida-nos a colocarmo-nos
diante de Deus com "as nossas orações, sú-
plicas e acções de graça". Em segundo lu-
gar, apresenta-nos uma série de recomenda-
ções fundamentais para a nossa vida cristã:
uma atitude positiva, aberta, ou seja, "tudo o
que verdadeiro e nobre, justo e puro, amável
e de boa reputação, virtude e digno de lou-
vor é o que deveis ter no pensamento". Tudo
isto dá-nos paz: "a paz de Deus, que está aci-
ma de toda a inteligência, guardará os vos-
sos corações e os vossos pensamentos… E o
Deus da paz estará convosco".

Como nos colocar diante de Deus? Atra-
vés da Eucaristia, presença de Deus por ex-
celência. Em primeiro lugar, ao celebrar a
Eucaristia, tornamos presente a obra da re-
denção. Na missa, actualiza-se a salvação que
Deus nos concedeu através da morte de seu
Filho na cruz. A oração sobre as oblatas re-
corda-nos: "por estes sagrados mistérios que
celebramos, confirmai em nós a obra da re-
denção". Em segundo lugar, comungar o Cor-
po e o Sangue de Cristo transforma-nos inte-
riormente. Comungar "cristifica-nos". É um
processo lento, mas pouco a pouco transfor-
mamo-nos n’Aquele que recebemos (cf. Ora-
ção depois da comunhão). A nossa meta é ser
outro Cristo. Parece uma utopia ou algo que
nunca alcançaremos. Mas continuemos a pe-
dir-lhe: "dai-nos o que nem sequer ousamos
pedir" (oração colecta). Para isso, "cumulai
de bens os que Vos imploram e libertai a nos-
sa consciência de toda a inquietação".

Festas da Catequese
"Celebrar" é uma forma comprometida de

viver acontecimentos significativos: pessoais,
familiares, sociais, eclesiais, … A caminhada
catequética prevê momentos "altos" que de-
vem ser celebrados, não para adquirirem va-
lor mas para tornarem mais significativa a
vida de quem os celebra e para darem visibili-
dade, na comunidade cristã, aos passos que
os seus membros vão dando no amadureci-
mento e vivência da fé.

A catequese "espaço" privilegiado para
promover o amadurecimento da fé e a "co-
munhão" com Jesus Cristo, está intrinseca-
mente ligada a toda a acção  celebrativa. Daí
que, desde a entrada para a Catequese da In-
fância e Adolescência e até ao seu término,
várias são as festas que marcam etapas desta
caminhada. A primeira, a celebrarmos no dia
15 deste mês – véspera da celebração do iní-
cio do Ano Pastoral no nosso Arciprestado –
será a Festa do Acolhimento (1.º Ano).

No que se refere às outras Festas da
Catequese, já programadas até ao fim do Ano
Pastoral, em breve serão publicadas e dado
conhecimento directo às famílias da
Catequese, algumas das quais pouca atenção
dão à nossa (In)Formação Semanal.

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.




