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Domingo, 15 de setembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Amélia Ferreira Rodrigues

de Areia e família
19h00 — Rui Manuel Barros Zão e família

Segunda, 16 de setembro – 16h30
— João Salgueiro de Sousa
Terça, 17 de setembro – 19h00
— Carlos Manuel de Barros Lima de Barros

(7.º Dia)
—  João Gonçalves Ferreira Zão (1.º Aniv.º)

e Manuel da Silva Pinto
— António Lopes da Silva Miranda
— Maria Manuela Ferreira da Silva e filho

Quarta, 18 de setembro – 16h30
— Sagrado Coração de Jesus

Quinta, 19 de setembro – 19h00
— José Fernando Machado
— José Inácio Miranda Ferreira e família
— Jorge Martins, pai e sobrinho Helder
— Maria José da Silva
Sexta, 20 de setembro – 16h30
—
Sábado, 21 de setembro  – 19h00
— António Gonçalves Novo

Domingo, 22 de setembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Carolina Areia Losa e família
19h00 — António Augusto Lopes

Sábado, 21 de setembro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Tem necessidade de ser perdoado
quem tem consciência de ter traído

alguém a quem ama.

15 a 22 de setembro de 2013
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Domingo, 22 de setembro

Domingo, 22 de setembro

Sábado, 21 de setembro

Sábado, 21 de setembro

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Susana Maria Alves Dias

Serviço de Acólitos

— Maria Georgete
— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     das crianças e catequistas

do 6.º Ano da Catequese

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

(In)formação
Semanal 695

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 8.º Ano
— José Gonçalo Almeida
— Ana Rafaela Sá de Barros

— Maria Emília Vilarinho
— Inês Zão
— Leandra Rodrigues

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

Grupo
Nossa Senhora

das Dores



24.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Ex 32, 7-11. 13-14;
Salmo – Sal 50 (51), 3-4. 12-13. 17 e 19;
2.ª Leit. – 1 Tim 1, 12-17;
Evangelho – Lc 15, 1-32.

A Liturgia da Palavra deste Domingo é um
convite a uma Renovação íntima, pela experi-
ência do Perdão. O amor de Deus para com
os homens é tão gratuito que não podemos pre-
tender ter direito a ele; é tão absoluto que ja-
mais poderemos dizer que nos falta.

O amor humano, ao contrário, é tão limita-
do e fechado pelo nosso egoísmo, tão raramen-
te ultrapassa a estrita justiça ou se liberta da
severidade moralista, que facilmente imagina-
mos um Deus vingador e uma religião baseada
no temor. Quem de nós se dá conta de que
a”graça” que pedimos a Deus significa “ter-
nura e piedade” pelo pecador?

A 1.ª Leitura, do Livro do Êxodo, diz-nos
que depois da saída do Egipto, a marcha do
povo hebreu, através do deserto, foi lenta, pe-
nosa e difícil. A lembrança das "cebolas do
Egipto" e as dificulddes de uma vida errante,
levaram à rotura da Aliança estabelecida entre
o povo salvo e o seu libertador-Deus. A ideia
de um Deus único e invisível foi substituída por
um ídolo de fabrico humano. O castigo e ex-
terminação do povo tornam-se iminentes. Não
obstante isso, Moisés mantém-se solidário com
o povo e invoca a misericórdia de Deus, na
esperança de que o povo se arrependa e se
volte para Deus, como propõe o Salmo Res-
ponsorial: “Vou partir e vou ter com meu pai”.

Na 2.ª Leitura S. Paulo diz a Timóteo, e
hoje também a cada um de nós, que tem a cons-
ciência da transformação que se operou na sua
vida e não se envergonha de o confessar.  De

Início da Catequese
Conforme já estava previsto, a Cateque-

se tem início a partir do próximo Sábado,
com o seguinte horário:
1.º Ano ....................  Terça-feira – 19h00
2.º Ano ....................  Terça-feira – 19h00
3.º Ano ..................  Quinta-feira – 19h00
4.º Ano ..........................  Sábado – 16h30
5.º Ano ..........................  Sábado – 11h00
6.º Ano ..........................  Sábado – 16h30
7.º Ano ....................  Sexta-feira – 19h00
8.º Ano ..........................  Sábado – 15h00
9.º Ano ..........................  Sábado – 15h00
10.º Ano ........................  Sábado – 16h30

Inscrições para o Crisma
Porque muitos ainda não se inscreve-

ram para a celebração do Crisma no pró-
ximo mês de dezembro (dia 7), as inscri-
ções prolongam-se até ao dia 22 de setem-
bro. A partir dessa data não aceitaremos
mais nenhuma inscrição.

As Fichas de Inscrição podem ser le-
vantadas no Cartório Paroquial, e devem
ser preenchidas também pelos que já fize-
ram o 10.º Ano da Catequese.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende esta

semana funciona no seguinte horário:
Segunda .........................  18h00 – 18h30
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

pecador e perseguidor da Igreja, deixou-se
transformar, pela graça de Deus, em arauto da
Boa Nova de Cristo. É em nome d'Ele que
chama à reconciliação e renovação os homens
pecadores, pois a todos Cristo quer salvar.

O Evangelho mostra-nos, em três parábo-
las, até onde vai o Amor de Deus, dizendo-nos
que na casa do Pai há festa sempre que algum
pecador se converte. A grande preocupação
de Jesus, foi sempre, ir à procura do filho que
se ausentou de casa, da ovelha que se per-
deu... Muitas vezes foi censurado por se mis-
turar com os pecadores: “Este homem acolhe
os pecadores e come com eles”.

Nós hoje invertemos a ordem evangélica.
Temos receio de ir para o meio do mundo. So-
mos capazes de ficar na Igreja em discussão
inútil com a única ovelha que ainda resta e não
partimos à procura das noventa e nove que
deixámos sair, quem sabe, por culpa própria. A
correspondência de Israel ao amor de Deus,
que não é grande mas existe, é agora identifi-
cada como amor filial, com a fidelidade.

 Entretanto, mesmo quando Israel não ob-
serva a aliança, Deus permanece fiel e per-
doa,  exercendo sempre a bondade misericor-
diosa. Por essa bondade misericordiosa, o povo,
embora pecador e infiel,  poderá esperar sem-
pre pelo auxílio divino. Assim a bondade passa
a ser a ternura e a piedade que Deus tem pelo
pecador, enquanto lhe oferece a salvação, ti-
rando-o do próprio pecado, e dando-lhe conti-
nuamente novos meios, cada vez mais efica-
zes, para triunfar do mal e corresponder final-
mente às exigências da aliança.

Não tem necessidade de ser perdoado quem
não tem consciência de ter traído alguém a
quem ama. Mas será que o homem de hoje,
sentirá que é amado? Só o amor é capaz de
transformar um pecador num filho pródigo, le-
vando-o, pelo arrependimento, à reconciliação
com a família e com Deus.




