
http://
paroquiadesposende.files.wordpress.com/

2013/02/programa22.pdf
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)Domingo, 23 de agosto

10h00 — Paroquianos
12h00 — Aurélio Ribeiro da Silva Couto e

família
19h00 — Manuel Fernandes Neto de Faria

Segunda, 24 de agosto – 16h30
— Almas
Terça, 25 de agosto – 19h00
— Nossa Senhora de Fátima
— Alexandrino Hipólito e Ademar Hipólito
— Maria Teresa Barros Lima Costa

Quarta, 26 de agosto – 16h30
Na Igreja da Misericórdia

— Irmãos da Misericórdia

Quinta, 27 de agosto – 19h00
— Santíssimo Sacramento
— Maria da Conceição Meira Vila Chã
— Maria Isabel Moreira Ferreira e pais
Sexta, 28 de agosto – 16h30
— Abílio Rodrigues, esposa e familiares

Sábado, 29 de agosto – 19h00
— Maria Rosete Correia Moreira de Boaven-

tura Rego (30.º Dia)
— Maria Manuela da Costa Meira Fernan-

des

Domingo, 30 de agosto
10h00 — Paroquianos
12h00 — Francisco Hilário Barbosa de Melo
19h00 — Adélio Rodrigues Pereira

Sábado, 29 de agosto

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

Escolher viver em Jesus
 e colocar-se ao serviço

da vida... da FÉ

23 a 30 de agosto de 2015
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Domingo, 30 de agosto

Domingo, 30 de agosto

Sábado, 29 de agosto – 19h00

Sábado, 29 de agosto – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Mariana Ferreira Loureiro

Serviço de Acólitos

— Maria Georgete
— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz

10h00

12h00

19h00

— Aceitam-se
Voluntários

(apareçam antes da missa)

— Aceitam-se
Voluntários

(apareçam antes da missa)

(In)formação
Semanal 797

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 10.º Ano
— Ana Cristina Almeida
— João Santos

— António Jardim
— Catarina Jardim
— Joana Jardim

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

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

Grupo
Nossa Senhora

da Graça



21.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – 1 Jos 24,1-2a.15-17.18b;
Salmo – Sal 33,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23;
2.ª Leit. –  Ef 5, 21-32;
Evangelho – Jo 6, 60-69.

Diante do perigo idolátrico pelo contato com
outros povos, Israel é chamado a uma decisão
(1.ª leitura). Josué convoca o povo e interro-
ga-o com dois verbos: "escolher e servir". Não
se trata de uma alternativa entre "escolher" ou
"servir"; escolher a Deus, por exemplo e ser-
vir a deuses pagãos. Trata-se, na verdade, de
"escolher" e "servir".

"Escolher" significa acolher o amor divi-
no e garantir, diante do próprio Deus, que o
seu amor será retribuído pela fidelidade com a
vida pessoal. "Servir" tem a ver com a ex-
pressão cultual de oferecer sacrifícios unica-
mente ao Senhor Deus.

Estamos diante de uma promessa de fideli-
dade, no sentido que não se pode escolher Deus
e viver como vivem os pagãos. Não se pode
escolher Deus e servir (prestar culto) a ídolos.

O salmista vem cantar a sua poesia na as-
sembleia deste Domingo para ajudar os cele-
brantes a compreenderem as vantagens de es-
colher e servir unicamente o Senhor Deus, pois
os seus olhos sempre estão pousados sobre o
justo (salmo responsorial).

Canta a proximidade divina em quem o es-
colheu e o serve, garantindo que o Senhor pro-
tege totalmente, até aos ossos, quem a ele se
confia. O último verso comenta aqueles que
não escolhem e nem servem a Deus, advertin-
do que a malícia leva à morte, mas quem o
escolhe e o serve, viverá.

A maior e a mais íntima proximidade huma-
na daquele que escolhe e serve a Deus aconte-
ce em Jesus Cristo. Uma proximidade tão in-

Unidade Pastoral
Esposende Centro/Sul

No dia 20 de setembro próximo terá lugar
a tomada de Posse dos Párocos da Unidade
Pastoral Esposende Centro/Sul, às 18h00, na
Igreja Matriz de Apúlia, com a celebração
presidida pelo Sr. Arcebiso Primaz, D. Jor-
ge Ortiga.

De acordo com as últimas nomeações do
Sr. Arcebispo, são Párocos in solidum das oito
paróquias que constituem esta Unidade Pas-
toral (Apúlia, Esposende, Fão, Fonte Boa,
Gandra, Gemeses, Rio Tinto e Vila Chã), os
sacerdotes Delfim Duarte Fernandes (mo-
derador), António da Silva Lima e Rui Jor-
ge Neiva.

As comunidades paroquiais que constitu-
em esta Unidade Pastoral devem participar
com todos os seus organismos e Movimen-
tos na cerimónia da Tomada de Posse dos
seus Párocos. Comecemos a preparar este
acontecimento que irá marcar a nossa di-
nâmica pastoral e que poderá servir de mo-
delo para o futuro da nossa Igreja, aberta
ao Espírito que encontra respostas para as
necessidades da Igreja em cada tempo con-
creto. Este é o nosso tempo!... Abramo-nos
ao Espírito!... sem medo nem receios...

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial  irá

funcionar apenas no seguinte horário:
Segunda .........................  18h00 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem contactar pelo
TLM 962 601 317.

tensa e tão íntima como a ação de um alimen-
to, pão e vinho, no corpo humano (Evange-
lho).

É uma proximidade que acontece no cami-
nho da fé, de quem vai ao encontro de Jesus
caminhando com os passos da fé, para não
confrontar-se com a mesma dificuldade que
muitos discípulos tiveram ao ouvir de Jesus
que ele era o Pão vivo descido do céu.

A mesma opção de "escolher e servir" o
Senhor é colocada por Jesus, no final da reve-
lação como alimento divino para a vida huma-
na: "também vós quereis ir embora?" A res-
posta de Pedro remete ao primeiro momento
da fé – as palavras da vida eterna – e, o segun-
do momento, é a fé transformada em escolha e
disposição ao serviço: "nós cremos firmemente
e reconhecemos que tu és o Santo de Deus"
(Evangelho). Uma profissão de fé de quem
escolhe viver em Jesus e se coloca a serviço
da vida, como Jesus, transformando assim a
vida, vivenciada na fraternidade, em culto.

A conclusão da reflexão conduz ao relacio-
namento marido e mulher, a fonte da família
(2.ª leitura). Também aqui, os dois verbos, "es-
colher" e "servir" estão presentes: escolher o
relacionamento conjugal, pautado no Evange-
lho e no exemplo do relacionamento de Jesus
com a Igreja. Assim como Jesus não subjugou
a Igreja, assim o marido e a mulher não se co-
locam um acima do outro, mas escolhem viver
um para o outro.

O segundo verbo, "servir" está presente no
modo como um se relaciona um com o outro.
Iluminando este texto com a luz do serviço,
isenta-se qualquer sombra de autoritarismo e
faz-se prevalecer o amor recíproco entre ma-
rido e esposa, uma vez que ambos são uma só
carne. O caminho para fazer o amor conjugal
crescer é o caminho do serviço evangélico que,
como faz Cristo com a Igreja, entrega a pró-
pria vida para que a vida seja plena no outro.
"é grande este mistério" (2.ª leitura).




