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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)

Segunda, 1 de outubro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 2 de outubro  — 19h00
— Adélia da Costa Afonso e marido
— Maria Luísa Nunes Dias
— Maria José Viana Silva Pinto
— Maria da Silva Duarte e família

Quarta, 3 de outubro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 4 de outubro  — 19h00
— Maria Teresa Barros Lima Costa e família
— Orlando Afonso da Silva
— Manuel Capitão Cepa
— Manuel Fernandes Gomes

Sexta, 5 de outubro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 6 de outubro  — 19h00
— José da Silva Pinto, esposa e mãe
Domingo, 7 de outubro

Abertura oficial do novo Ano Pastoral
10h00 — Paroquianos
12h00 — Rosa Maria de Barros Zão Boa-

ventura e família
19h00 — Abraão de Barros Lima Neto

Sábado, 06 de outubro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Jesus faz-nos três exortações:
tolerância, respeito
...e amor fraterno.

30 de setembro
a 7 de outubro de 2012
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Domingo, 07 de outubro

Domingo, 07 de outubro

Sábado, 06 de outubro

Sábado, 06 de outubro

10h00

12h00

19h00

— Mariana Viana
— Ana Rita Sá da Silva
— António Jardim

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 10.º Ano

— Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 7.º Ano da Catequese

—
—

Serviço de Acólitos

— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz
— Francisco de Castro e Costa

10h00

12h00

19h00

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

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

— Ricardo Silva
— José Gonçalo Almeida

(In)formação
Semanal 644



Outros assuntos
26.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Num 11, 25-29;
Salmo – Sal 18, 8. 10. 12-13. 14;
2.ª Leit. – Tg 5, 1-6;
Evangelho – Mc 9, 38-43. 45. 47-48.
O Evangelho deste fim de semana diz-nos

três coisas, faz-nos três exortações: tolerân-
cia, respeito ...e amor fraterno.

A primeira é uma exortação à tolerân-
cia, a não querermos manipular Deus ou cair
na ilusão de que o temos como uma proprie-
dade, um monopólio. Vejamos: “João disse
a Jesus: ‘Mestre, vimos um homem expul-
sar demónios em teu nome. Mas nós proi-
bimo-lo, porque ele não nos segue’. Jesus
disse: 'Não o proibais. Quem não é contra
nós é a nosso favor’”. Deus convida-nos a
uma atitude de abertura, exorta-nos a reco-
nhecer o bem naqueles que não são dos nos-
sos, que não estão na plena comunhão com a
sua Igreja católica. Não se trata de relativis-
mo, não se trata de afirmar que todas as reli-
giões são iguais. Nada disso! Trata-se de re-
conhecer o que de bom, pela graça de Deus,
há nos outros. Por exemplo: como não reco-
nhecer que os nossos irmãos protestantes,
ainda que não estejam na plena comunhão
com a Igreja de Cristo e tenham erros sérios
de doutrina, amam sinceramente a Jesus?
Como não nos alegrarmos pelo bem que fa-
zem, pela proclamação de Jesus que teste-
munham, pelos dons e carismas que têm en-
tre eles? Ainda que fora da comunhão plena
com a Igreja que o Senhor Jesus fundou e
entregou a Pedro e aos Doze, eles são nos-
sos irmãos verdadeiramente pela fé e pelo
batismo.

Uma segunda exortação do Senhor: o res-

Dia da Pessoa Idosa
No âmbito das Comemorações do Ano

Europeu do Envelhecimento Activo e da Soli-
dariedade Intergeracional vai-se realizar no
próximo dia 01 de Outubro, pelas 10h00 jun-
to à marginal de Esposende a 2.ª Caminha-
da Sénior, que coincide, propositadamente,
com o Dia Internacional da Pessoa Idosa.

A concentração realiza-se junto ao edifí-
cio dos Socorros a Náufragos (ou Parque
radical das Piscinas de Esposende).

Solicita-se que todos os participantes le-
vem vestido uma camisola / tshirt branca.

Direitos Paroquiais
Como é habitual, a partir do S. Miguel es-

tão em pagamento os Direitos Paroquiais ou
Côngrua, e até ao final do ano civil.

Podem levar da Igreja os respectivos en-
velopes e entregar  na Sacristia ou depositar
no Ofertório das Missas.

Recordemos o 5.º Mandamento da Santa
Igreja, que diz que devemos «contribuir para
as despesas do culto e sustentação do cle-
ro, segundo os legítimos usos e costumes e
as determinações da Santa Igreja».

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial  estará encerra-

do no próximo sábado, dia 6 de Outubro.
Assim, esta semana teremos atendimento
apenas no seguinte horário:
Terça .............................  18h30 – 19h00
Quinta ............................  18h30 – 19h00

peito o cuidado com os pequeninos, os fra-
cos na fé, os imaturos que estão na nossa
comunidade: “Se alguém escandalizar um
desses pequeninos que acreditam , melhor
seria que fosse atirado ao mar com uma
pedra de moinho amarrada ao pescoço”.
Não basta ser tolerante com os de fora; é
necessário, mais ainda, ser cuidadoso com os
da nossa comunidade, da nossa paróquia, os
nossos irmãos, filhos da mesma mãe católi-
ca. Quantas vezes uma palavra dura, um mau
exemplo, uma atitude de fechamento, podem
fazer esfriar a fé do irmão que é fraco. É o
escândalo, isto é, é tornar-se causa de trope-
ço e de queda para os outros. Deus nos livre,
caríssimos, de servir a Deus passando por
cima dos outros!

Por último, uma gravíssima exortação de
Jesus, que nos leva ao amor fraterno: tudo
quanto nos escandalizar, isto é, tudo quanto
nos atrapalhar na vida cristã, tudo quanto nos
fizer tropeçar, devemos ter a coragem de ar-
rancar de nossa vida: “Corta-o! Arranca-
o!” O que te faz tropeçar no caminho do Se-
nhor? Se combatermos os nossos pedaços
ruins, as nossas más tendências, os nossos
vícios, saibamos que o Senhor não nos aban-
donará e estaremos a caminhar para Ele. Mas,
se pelo contrário, descansarmos preguiçosa-
mente no mal, então o nosso coração tornar-
se-á endurecido e afastado do Senhor, ir-nos-
emos enchendo de nós mesmos e esvazian-
do-nos de Deus, ao ponto de termos de escu-
tar a reprimenda duríssima de São Tiago, na
segunda leitura: “Agora, ricos, chorai e ge-
mei, por causa das desgraças que estão
para cair sobre vós!” O Apóstolo convida-
nos à retidão, à justiça, a uma vida segundo a
verdade de Cristo! Ricos de pecados, ricos
de uma vida soberba, ricos para si mesmos e
não para Deus – se assim formos, morrere-
mos para Cristo.




