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Domingo, 09 de setembro
10h00 — Paroquianos

Nesta eucaristia temos a apresenta-
ção e compromisso dos Catequistas da
nossa comunidade para o este Ano Pas-
toral.

12h00 — António Ribeiro da Silva Couto
19h00 — Laura de Sousa (1.º Aniv.º)

Segunda, 10 de setembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 11 de setembro  — 19h00
— José Alexandre Costa Nunes da Silva e pai
— Orlando Afonso da Silva e família
— Maria Eulália Nunes Silva
— Belarmino Ribeiro e família

Quarta, 12 de setembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 13 de setembro  — 19h00
— Maria Teresa Barros Lima Costa e família
— Maria Amélia Ferreira Rodrigues de Areia

Sexta, 14 de setembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 15 de setembro  — 19h00
— António Ribeiro da Silva Couto
Domingo, 16 de setembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Amélia Ferreira Rodrigues

de Areia e família
11.º aniversário do Grupo de Jovens

19h00 —  João Gonçalves Ferreira Zão (1.º
Aniv.º) e Manuel da Silva Pinto

Sábado, 16 de setembro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Reconhecer-se necessitado
para acolher Deus (e a Sua Palavra)

na alegria e simplicidade ...

09 a 16 de setembro de 2012
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Domingo, 16 de setembro

Domingo, 16 de setembro

Sábado, 15 de setembro

Sábado, 15 de setembro

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 8.º Ano

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

—
—

Serviço de Acólitos

— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz
— Francisco de Castro e Costa

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 641

Grupo
Santa Maria
dos Anjos



Outros assuntos
23.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Is 35, 4-7a;
Salmo – Sl 145, 7. 8-9a. 9bc-10;
2.ª Leit. – Tg 2, 1-5;
Evangelho – Mc 7, 31-37.
O Evangelho deste Domingo apresenta-

nos um homem surdo e gago que é colocado
diante de Jesus para que Ele o cure.

Quem é o surdo-gago? É a humanidade,
enquanto fechada para o dom de Deus que
Jesus nos traz. Surda, porque incapaz de ou-
vir a Palavra, ouvi-la compreendendo-a, aco-
lhendo-a, dando-lhe abrigo no coração: "tem
ouvidos para ouvir, mas não ouve".

Esta é a tendência do coração humano,
que a Escritura sempre denunciou: o
fecharmo-nos para não acolhermos a propos-
ta que Deus nos faz, de um caminho com Ele;
a tendência de nos fecharmos em nós mes-
mos e vivermos a vida como se fosse nossa
de modo absoluto: "Escutai, prestai ouvidos,
não sejais orgulhosos, porque o Senhor
falou!" (Jr 13,15); "Ah! Se meu povo me
escutasse, se Israel andasse em meus ca-
minhos... Mas meu povo não ouviu a mi-
nha voz, Israel não quis saber de obede-
cer-me; então os entreguei ao seu cora-
ção endurecido: que sigam seus próprios
caminhos!" (Sl 81/80,14.13). Assim, no fun-
do, é o fecharmo-nos para Deus, para um
Deus verdadeiro, a resistência em levar real-
mente a sério o primeiro mandamento:
"Shemá, Israel! (Escuta, Israel!)" (Dt 6,4).

A nossa civilização ocidental tem-se fe-
chado particularmente à Palavra do Senhor:
construímos a sociedade e construímos a nos-
sa vida privada, os nossos valores morais, as
nossas escolhas, do nosso modo, sem real-
mente ouvirmos a proposta e o caminho que

11.º Aniversário

No próximo domingo, dia 16 de setem-
bro, na eucaristia das 12h00, o grupo de
Jovens Cristãos de Esposende (JCE) cele-
brará o 11.º aniversário e também a en-
trada de novos elementos que acabaram o
seu percurso na catequese, mas que que-
rem continuar a proclamar a crescer e a
alimentar-se Palavra de Deus. Após esta
celebração haverá um convívio entre jo-
vens convidados no salão paroquial.

Início da Catequese
Começa a partir do próximo sábado, dia

15 de Setembro, a Catequese Paroquial,
dentro do horário que voltamos a publicar:
1.º e 4.ºAno ........ Sábado ..............  11h00
3.º Ano ............... Quarta-feira .......  18h30
2.º e 5.º Ano ....... Sexta-feira .........  18h30
6.º e 7.º Ano ....... Sábado ..............  15h00
8.º e 9.º Ano ....... Sábado ..............  17h30
10.º Ano ............. Sexta-feira .........  21h00

Na próxima sexta-feira, dia 14, às 21h30,
teremos uma Reunião de Pais das crianças
que entram para o 1.º Ano.

Peregrinação a Fátima
As inscrições terminam no próximo

sábado, dia 15 de Setembro, sendo o
preço da viagem de 10,00 € por pessoa.

o Senhor nos indica. Reunimos e escutamos
os especialistas: economistas, antropólogos,
sociólogos, sexólogos, psicólogos... mas, para
nós, o Senhor não tem mais nada a dizer! Os
gurus são os economistas e psicólogos, são
os livros de autoajuda... Somos uma geração
de surdos!

Ora, se somos surdos, também não pode-
mos falar com clareza: as nossas ideias são
fechadas, os nossos debates, as nossas pala-
vras, não chegam ao essencial da vida, do
sentido da existência, não podemos procla-
mar de verdade a alegria da salvação, da ple-
nitude de quem sabe de onde vem e para onde
vai. A comunicação torna-se oca, alienada e
alienante. Basta observar o que os meios de
comunicação veiculam! Por isso, Jesus cura
primeiro a surdez e, depois, a gaguez do ho-
mem. Quando ele puder ouvir o Senhor, tor-
nando-se discípulo pela fé, também poderá
falar, proclamar a ação de Deus em Jesus:
do Deus que salva e nos mostra o sentido da
vida, abrindo-nos à esperança eterna!

Este caminho do surdo-gago é urgente
para o cristão: reaprender a escutar de ver-
dade Jesus (= crer n'Ele de verdade) e fa-
lar d'Ele ao mundo no testemunho corajoso,
pois, só assim, a humanidade atual encontra-
rá a paz que tanto deseja. Só em Cristo aqui-
lo que a primeira leitura vislumbra e anuncia
de modo tão belo, pode realizar-se: "Dizei
aos corações perturbados: "Tende cora-
gem, não temais. Aí está o vosso Deus; vem
para fazer justiça e dar a recompensa; Ele
próprio vem salvar-nos"!..."

Para acolher na alegria e simplicidade, é
necessário reconhecer-se necessitado, como
o surdo-gago, que procurou Jesus, para que
lhe impusesse as mãos: só quem é pobre di-
ante de Deus, quem se reconhece pequeno
diante do Altíssimo, pode abrir-se para a sal-
vação e recebê-la do Senhor!




