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Domingo, 23 de setembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — António Ribeiro da Silva Couto
19h00 —  Maria de Lurdes Novo Vareiro

Machado

Segunda, 24 de setembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 25 de setembro  — 19h00
— Ernesto Almeida Correia e Almerinda Silva

Passos
— Maria Luísa Nunes Dias

Quarta, 26 de setembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 27 de setembro  — 19h00
— Maria Teresa Barros Lima Costa e família
— Orlando Afonso da Silva
— Pedro António Silva de Sousa e mãe
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes
Às 20h00, na Igreja Paroquial de Belinho,
Missa pelos Bombeiros falecidos há 3 anos
Sexta, 28 de setembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 29 de setembro  — 19h00
— Maria Cristina Pinto Loureiro (1.º Aniv.º)
Domingo, 30 de setembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Amélia Ferreira Rodrigues

de Areia e família
19h00 — Laurinda dos Santos Oliveira Cruz

(1.º Aniv.º)

Sábado, 29 de setembro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Seguir Jesus supõe
a entrega generosa aos outros:

«servir e não ser servido».

23 a 30 de setembro de 2012
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Domingo, 30 de setembro

Domingo, 30 de setembro

Sábado, 29 de setembro

Sábado, 29 de setembro

10h00

12h00

19h00

— Inês Zão
— Leandra Rodrigues
— Rita Chavães

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 7.º Ano

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

—
—

Serviço de Acólitos

— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete

10h00

12h00

19h00

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

— Da responsabilidade
das crianças
do 4.º Ano da Catequese

— Ricardo Silva
— José Gonçalo Almeida

(In)formação
Semanal 643

Grupo
Nossa Senhora

da Graça



Outros assuntos
25.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. –Sab 2, 12. 17-20;
Salmo – Sal 53, 3-4. 5. 6 e 8;
2.ª Leit. – Tg 3, 16 – 4, 3;
Evangelho – Mc 9, 30-37.

Em cada Eucaristia, a Palavra de Deus
comunica-nos a sabedoria divina que muitas
vezes não está na mesma orientação da sa-
bedoria humana. Na Carta de S.Tiago vê-se
claramente esse contraste. Para ele, se vi-
vermos segundo a mentalidade deste mundo,
não escaparemos às ambições e conflitos que
só darão origem à violência e à guerra. Mas
se seguirmos a sabedoria que «vem do alto»,
os nossos critérios mudarão, porque «ela é
pura, pacífica, compreensiva e generosa,
cheia de misericórdia e de boas obras, im-
parcial e sem hipocrisia». Para lutar contra
algumas ideologias deste mundo, faz-nos bem
continuar na escola de Jesus Cristo. O Livro
da Sabedoria prepara-nos para entender como
Jesus, o Justo por excelência, será persegui-
do e entregue à morte. No passado e no pre-
sente, os justos sempre incomodaram: no tem-
po do profeta com o raciocínio que ele põe
nos lábios dos ímpios; no tempo de Jesus,
conseguiram eliminá-Lo, porque os incomo-
dava; e hoje, porque também procuram silen-
ciar todos aqueles que denunciam, com as
suas palavras ou com a sua vida, os falsos
caminhos dos poderosos. Por um lado, a pre-
sença de uma pessoa boa dá testemunho aos
outros e pode ajudá-los a construir e a prati-
car o bem. Por outro lado, pode ser uma de-
núncia mais ou menos explícita do modo de
viver de alguns: materialista, despreocupada,
superficial, egoísta…

No evangelho, São Marcos conta-nos: em

Convocatória
Confraria do Santíssimo

A Confraria do Santíssimo Sacramento de
Esposende vem por este meio convocar to-
dos os irmãos a participar na Assembleia Ge-
ral da Confraria do Santíssimo Sacramento, a
realizar no dia 30 de setembro (domingo), pe-
las 11h00, no Centro Paroquial de Esposende,
com a seguinte ordem de trabalhos:

 1. Avaliação das atividades realizadas
 2. Plano de atividades para 2012/13
 3. Outros assuntos.

Catequese do 1.º Ano
Independentemente de já haver ou não

Catequistas, a catequese para o Grupo de
1.º Ano que estavam sem Catequistas co-
meça no próximo Sábado, dia 29, dentro do
seu horário normal.

Peregrinação a Fátima
Até ao momento recebemos apenas

70 inscrições para a Peregrinação Arci-
prestal a Fátima, a realizar-se a 13 de
Outubro. A viagem é de 10,00 € por pes-
soa, e será paga no Autocarro. Nesse dia
a Igreja estará encerrada e não haverá
Missa.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial  continua a fun-

cionar no seu horário normal de Verão.

primeiro lugar, como Jesus, pela segunda vez,
anuncia a sua morte em Jerusalém e que ao
terceiro dia ressuscitará. Em segundo lugar,
conta-nos que os discípulos «discutiam uns
com os outros sobre qual deles era o mai-
or». Assim, Marcos põe em grande desta-
que a lição que Jesus lhes dá, acolhendo uma
criança e convidando-os a ser humildes. Como
eram fracos e «curtos» os horizontes dos
apóstolos! Quando Jesus anunciar pela ter-
ceira vez a sua paixão, morte e ressurreição,
S. Marcos narrar-nos-á o pedido de Tiago e
de João para se sentarem à direita e à es-
querda de Jesus no seu reino. Não tinham
entendido a mensagem de Jesus. Ele não veio
como poderoso ou guerreiro, mas como o
Servo que se entrega por solidariedade, re-
nunciando até a sua própria vida.

A lição de Jesus (ser o último, o servo dos
outros) até a nós custa a entender. Como
entender que para ser o primeiro é preciso
ser o último e o servo de todos? Ninguém
gosta de ser o último nem ter que servir os
outros! A ânsia dos primeiros lugares e de
ser «o mais importante» e de lutar para «sair
na fotografia» não acontece somente na po-
lítica, mas também nas relações entre famíli-
as ou dentro da comunidade cristã. Jesus co-
loca no meio dos apóstolos uma criança e diz-
lhes: «Quem receber uma destas crianças
em meu nome é a Mim que recebe; e quem
Me receber não Me recebe a Mim, mas
Àquele que Me enviou». No tempo de Je-
sus, uma criança era tida como nada, não era
considerada, porque não podia devolver os
favores que lhe eram feitos. Seguir Jesus su-
põe pôr em prática o «servir e não ser ser-
vido». É uma lição constante de Jesus sobre
a entrega generosa aos outros; uma lição que
nos deu com o lavar os pés aos discípulos e,
sobretudo, quando se entregou por nós na cruz
para a salvação do mundo.


