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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

Segunda, 17 de setembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 18 de setembro  — 19h00
— Maria Amélia Ferreira Rodrigues de Areia
— José Alexandre Costa Nunes da Silva e pai
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes
— Rui Manuel de Barros Zão e família

Quarta, 19 de setembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 20 de setembro  — 19h00
— Maria da Silva Duarte e família
— Maria Teresa Barros Lima Costa e família
— José Inácio Miranda Ferreira, pai e sogros
— António Jorge Martins, pai e sobrinho

Sexta, 21 de setembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 22 de setembro  — 19h00
— Manuel Moreira de Sá

Domingo, 23 de setembro

10h00 — Paroquianos

12h00 — António Ribeiro da Silva Couto

19h00 —  Maria de Lurdes Novo Vareiro

Machado

Sábado, 22 de setembro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Seguir Jesus não é fácil,
supõe esforço e renúncias,

mas leva à vida...

16 a 23 de setembro de 2012
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Domingo, 23 de setembro

Domingo, 23 de setembro

Sábado, 22 de setembro

Sábado, 22 de setembro

10h00

12h00

19h00

— Mariana Viana
— Ana Rita Sá da Silva
— Maria Emília Vilarinho

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 7.º Ano

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

—
—

Serviço de Acólitos

— Ana Rita N.L. Velasco Sousa
— Maria Helena Agante
— Ana Pereira

10h00

12h00

19h00

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

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

— Ricardo Silva
— José Gonçalo Almeida
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Cristo Rei



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
24.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. –Is 50, 5-9a;
Salmo – Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9;
2.ª Leit. – Tg 2, 14-18;
Evangelho – Mc 8, 27-35.

A narração evangélica deste domingo é
muito conhecida. Este episódio da vida de
Jesus é muito importante e aparece narrado
no fim do ministério de Jesus pelas terras da
Galileia e no início da viagem para Jerusa-
lém. Até a este momento, os discípulos tinham
acompanhado a atividade e tinham escutado
as pregações de Jesus; agora, são capazes
de reconhecer quem Ele é.  A partir deste
momento, Jesus diz-lhes como é o seu messi-
anismo que é totalmente diferente do que es-
peravam. A narração contém estas duas par-
tes. Em primeiro lugar, a pergunta: “Quem
dizem os homens que Eu sou?”. As diver-
sas respostas são expressão da diversidade
de opiniões que existia na sociedade em rela-
ção a Jesus. Se hoje fizéssemos a mesma per-
gunta, teríamos o mesmo resultado. De se-
guida, Jesus faz a mesma pergunta, mas de
uma forma diferente: “E vós, quem dizeis
que Eu sou?”. Pedro respondeu: “Tu és o
Messias”. Pedro, o primeiro dos apóstolos,
está diante de nós na confissão da fé. Esta
dupla pergunta ajuda-nos a entender que o
mais importante não é o que as pessoas pen-
sam de nós, mas quem é Jesus para mim, o
que representa para a minha vida. Hoje, Je-
sus faz a mesma pergunta a cada um de nós.
Qual a nossa resposta?

Jesus pede aos seus discípulos que não
revelem a sua identidade seja a quem for,
porque temia que o seu messianismo fosse
mal entendido. Muitos esperavam um Messi-
as guerreiro, triunfador e glorioso; todavia, o

Alteração na Catequese
Começou este fim de semana a Cateque-

se Paroquial, dentro do horário que volta-
mos a publicar, com uma alteração que so-
freu em relação ao 3.º Ano:
1.º e 4.ºAno ........ Sábado................  11h00
3.º Ano ................ Terça-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

No que se refere ao 1.º Ano, e após a Reu-
nião de Pais realizada no dia 14, a catequese
começa no próximo Sábado, dia 22, dentro
do seu horário normal, aguardando uma solu-
ção breve para os grupos que ainda estão sem
catequista.

Peregrinação a Fátima
Tendo em conta a fraca adesão nas

inscrições para a Peregrinação Arcipres-
tal a Fátima, as mesmas são prolonga-
das até ao dia 23 de Setembro, sendo o
preço da viagem de 10,00 • por pessoa.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial  continua a fun-

cionar no seu horário de Verão:
Terça ...............................  18h30 – 19h00
Quinta .............................  18h30 – 19h00
Sábado .............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

caminho apresentado será de um Messias
pobre e humilde. Por isso, na segunda parte
da narração, Jesus anuncia que, antes de res-
suscitar, vai ser rejeitado e ser morto (“di-
zia-lhes claramente estas coisas”). É o
anúncio da paixão, um anúncio que surpreen-
deu de tal maneira os discípulos que Pedro
“tomou-O à parte e começou a contestá-
lo”. Então, Jesus repreende severamente
Pedro (“Vai-te, Satanás”), porque o seu
pensamento é humano: “não compreendes
as coisas de Deus, mas só as dos homens”.

O caminho de Jesus, o caminho da vonta-
de de Deus na vida, é difícil porque supõe
sofrimento e morte não só para Ele, mas tam-
bém para todos os que o queiram seguir: “Se
alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mes-
mo, tome a sua cruz e siga-Me”. Seguir
Jesus supõe uma entrega e doação conscien-
tes. A primeira leitura e o salmo preparam-
nos para entender esta mensagem de Jesus.

O sentimento de confiança está expresso
no salmo responsorial: “Ele me atendeu no
dia em que O invoquei… O Senhor guar-
da os simples: estava sem forças e o Se-
nhor salvou-me”. A 2.ª leitura ajuda-nos tam-
bém a ter bem assentes os pés na terra. São
Tiago diz-nos que “a fé sem obras está mor-
ta”. Por vezes, uma fé sem compromisso
seria muito mais fácil, mas seria uma fé fal-
sa. A fé supõe uma vida coerente e firme.

Apesar de ser difícil, sabemos que per-
correr o caminho de Jesus não tem como meta
de chegada o sofrimento e a morte, mas que
há-de “ressuscitar três dias depois”. Se-
guir Jesus não é fácil, supõe esforço e renún-
cias, mas leva à vida. Todos devemos ir vi-
vendo este caminho tal como Jesus viveu a
sua morte e a sua ressurreição. Os sacra-
mentos unem-nos a Jesus morto e ressusci-
tado, e a Eucaristia é o memorial deste mis-
tério pascal do Senhor.


