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Domingo, 26 de agosto
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Amélia Ferreira Rodrigues

de Areia
19h00 — Maria Idalina Abreu Neto Fernan-

des (30.º Dia)
     — Maria Teresa Gomes Vieira e marido

Segunda, 27 de agosto — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 28 de agosto  — 19h00
— Maria da Silva Duarte e família
— Delfim Silva e família
— Maria Teresa Barros Lima Costa e família
— Maria José Viana da Silva Pinto

Quarta, 29 de agosto — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 30 de agosto  — 19h00
— P. António Joaquim Areias da Costa e P.

Manuel José Martins Neiva Soares
— Maria Manuela da Costa Meira Fernandes
— José Alexandre Costa Nunes da Silva e pai
— Nuno Manuel Areia Losa e família

Sexta, 31 de agosto — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 01 de setembro  — 19h00
— Maria Emília Pinto Vilarinho, marido e genro
Domingo, 02 de setembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Amélia Ferreira Rodrigues

de Areia
19h00 — José Nunes Novo, esposa e filhos

Sábado, 01 de setembro

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

Não podemos continuar a andar
vacilantes ou indecisos

sendo cristãos“com meias tintas”....

26 de agosto a 2 de setembro de 2012
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Domingo, 02 de setembro

Domingo, 02 de setembro

Sábado, 01 de setembro

Sábado, 01 de setembro

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Maria Emília Vilarinho

— Até começar a Catequese
aceitam-se Voluntários

—  Até começar a Catequese
aceitam-se Voluntários
antes da Missa

—
—

Serviço de Acólitos

— Maria Helena Agante
— Ana Pereira
— Maria Isabel V. Rodrigues

10h00

12h00

19h00

— Até começar a Catequese
aceitam-se Voluntários
antes da Missa

— Até começar a Catequese
aceitam-se Voluntários
antes da Missa

— Ricardo Silva
— José Gonçalo Almeida

(In)formação
Semanal 639

Grupo
Nossa Senhora

da Graça



Outros assuntos
21.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – 1 Jos 24,1-2a.15-17.18b;
Salmo – Sal 33,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23;
2.ª Leit. –  Ef 5, 21-32;
Evangelho – Jo 6, 60-69.
Quando nos apercebemos que algumas

pessoas deixaram de “ir à missa” e que se
afastaram da “prática cristã”, somos ten-
tados a pensar que é fruto do nosso fracasso.
Mas, não é bem assim. No Evangelho, en-
contramos algumas passagens da vida e do
ministério de Jesus em que também Ele não
colheu os frutos que desejava (os seus fra-
cassos). No Actos dos Apóstolos, encontra-
mos muitas passagens que nos relatam as di-
ficuldades que tiveram os discípulos para
evangelizar a sociedade do seu tempo, pre-
gando os valores cristãos. O discurso do Pão
da Vida não teve muito êxito. Muitos discípu-
los, ou seja, não só os fariseus que sempre
estavam contra Ele, mas também alguns que
O seguiam assustaram-se com o que Jesus
dizia e “já não andavam com Ele”. Por que
se escandalizaram? De que se escandaliza-
ram? Como vimos nestes últimos domingos,
o discurso do Pão da Vida tem dois temas:
Jesus em quem se deve acreditar e Jesus que
se deve comer, ou seja, a Fé e a Eucaristia.
De qual “deles” se assustaram? É evidente
que era duro de aceitar que era necessário
“comer” Jesus para se alcançar a salvação
e ter a vida. Mas também era inconcebível
que fosse necessário “acreditar” em Jesus
como o Enviado de Deus; Ele que era o filho
do carpinteiro e que todos conheciam.

A fé exige uma opção. Se alguém acre-
dita que Jesus vem de Deus, terá de aceitar a
Sua mensagem como vinda de Deus. A fé
em Cristo supõe aceitar o estilo de vida que

Dia Diocesano do Catequista
e início da Catequese

Celebra-se no 2.º Sábado de Setembro –
dia 8 –, no Sameiro, o Dia Arquidiocesano
do Catequista. Todos os nossos Catequistas
são convidados a participar. Seria bom que a
nossa comunidade, mais uma vez, desse o seu
bom testemunho.

Porque precisamos de acertar o início da
catequese e preparar o  Dia Arquidiocesa-
no do Catequista, teremos uma reunião na
próxima terça-feira, às 21h00, no Centro Pa-
roquial de Esposende. Pedia que nenhum
Catequista faltasse e, uma vez que precisa-
mos de mais 5 ou 6 catequistas (tendo em
conta as desistências), quem estiver dispo-
nível para prestar este serviço agradecia que
me contactasse pelo Telemóvel 962601317
antes da reunião.

Peregrinação Arciprestal
a Fátima (13 de Outubro)
O Arciprestado de Esposende está a

organizar uma  Peregrinação a Fátima para,
assim, dar início oficial ao Ano da Fé,
promulgado pelo Papa, e que vai de Outubro
de 2012 a Outubro de 2013. Assim, o nosso
Arciprestado vai integrar a Peregrinação
Internacional de Outubro a Fátima.

As inscrições podem ser feitas junto dos
párocos até ao dia 15 de Setembro, sendo o
preço da viagem de 10,00 € por pessoa.

´Também se podem inscrever pela
Internet, utilizando o formulário publicado em
www.paroquiadesposende.wordpress.com

Ele nos propõe. Aqui é que mora a dificulda-
de. A fé exige uma opção; para isso nos pre-
para a primeira leitura. Depois da travessia
do deserto, Josué reúne o povo em Siquém e
coloca-o perante um dilema: está disposto a
servir ao Deus Único e Verdadeiro que o li-
bertou do Egipto e o orientou na travessia do
deserto, mas que lhe propôs uma Aliança
muito exigente e comprometedora, ou prefe-
re optar por deuses mais tolerantes que co-
nheceu de outros povos que contactou na vi-
agem ou na terra em que vai entrar? Cheio
de emoção, o povo responde: “Longe de nós
abandonar o Senhor para servir outros
deuses”. Bem sabemos como foram breves
estes bons propósitos! Hoje, a opção é apre-
sentada a cada um de nós. Acreditar e acei-
tar Jesus não é uma questão pontual e de um
certo momento: supõe aceitar o estilo de vida
de Jesus, a sua Nova Aliança e o seu evan-
gelho. Há que fazer uma opção a nível pes-
soal, não caindo na tentação do “sempre foi
assim” ou “porque é tradição”.

Perante a “dureza” das palavras de Je-
sus, nem todos O abandonaram. Os Doze,
com Pedro à cabeça, ficaram com Jesus.
Pedro era um discípulo com uma fé e um amor
radicais a Jesus, apesar de não entender o
que estava a ouvir e de negar o Senhor na
hora suprema. Pedro gostava mais da expe-
riência do Monte Tabor do que ouvir falar de
morte e de entrega. Mas confia totalmente
em Jesus: “Para quem iremos, Senhor? Tu
tens palavras de vida eterna”. Tomou a
mesma atitude de Maria: “Faça-se em mim,
segundo a tua palavra”; é a resposta de
Samuel: “Fala, Senhor, que o teu servo es-
cuta”; é a atitude de Saulo a caminho de Da-
masco: “Senhor, que queres que eu faça?”;
é a atitude de milhões de pessoas que dizem
“sim” a Deus. Procuremos não abandonar o
Mestre, seduzidos pelas “promessas, garan-
tias” e ideologias fáceis deste mundo.




