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Domingo, 30 de agosto

10h00 — Paroquianos
12h00 — Francisco Hilário Barbosa de Melo
19h00 — Adélio Rodrigues Pereira

Segunda, 31 de agosto – 16h30
— Maria José Ferreira de Oliveira e sogros

Terça, 01 de setembro – 19h00
— Maria Lucília Enes da Silva (7.º Dia)
— António Augusto Cruz Amaral
— Joaquim Rodrigues da Silva
— Sagrado Coração de Jesus

Quarta, 02 de setembro – 16h30
Na Igreja da Misericórdia

— Agostinho José Alves do Vale e esposa

Quinta, 03 de setembro – 19h00
— S. José
— Maria dos Anjos Lopes Ferreira e marido

Sexta, 04 de setembro – 16h30
— Maria José Ferreira Oliveira, pais e sogros

Sábado, 05 de setembro – 19h00
— Maria de Lurdes Eiras Praia de Matos (7.º

Dia)
— Bernardete Maria Neto Ferreira da Silva

Moreira (1.º Aniv.º)

Domingo, 06 setembro

10h00 — Paroquianos
12h00 — Rui Manuel de Barros Zão e fa-

mília
19h00 — Maria do Céu Costa Terra

Sábado, 05 setembro

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

 Os mandamentos divinos,
não são limites à liberdade,
mas estradas para a vida...

30 de agosto a 6 de setembro de 2015
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Domingo, 06 setembro

Domingo, 06 setembro

Sábado, 05 setembro  – 19h00

Sábado, 05 setembro – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Mariana Ferreira Loureiro

Serviço de Acólitos

— Ricardo Cruz
— Francisco de Castro e Costa
— Joana Dulce Coutinho

10h00

12h00

19h00

— Aceitam-se
Voluntários

(apareçam antes da missa)

— Aceitam-se
Voluntários

(apareçam antes da missa)

(In)formação
Semanal 798

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 9.º Ano
— Gustavo Fernandes
— Diogo Cepa

— Maria Emília Vilarinho
— Inês Zão
— Leandra Rodrigues

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

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

Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



22.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Deut 4, 1-2.6-8;
Salmo – Sal 14 (15), 2-3a.3cd-4ab.5 (R. 1a);
2.ª Leit. –  Tg 1, 17-18.21b-22.27;
Evangelho – Mc 7, 1-8.14-15.21-23.

Depois de concluir a Liturgia de Jo 6, no
qual se celebra os ensinamentos de Jesus so-
bre o Pão da Vida, a Liturgia retoma as leituras
do Evangelho de Marcos, a partir dos manda-
mentos divinos.

Se o Pão Vivo alimenta a vida espiritual, os
mandamentos são fonte de sabedoria para se
viver de acordo com o projeto divino para cada
um de nós. Deus mostra-se bondoso em ali-
mentar-nos com o “pão descido do céu”, como
se mostra igualmente bondoso ao oferecer um
caminho seguro, iluminado pela sua sabedoria.

É assim que realmente ele se apresenta pró-
ximo do seu povo (1.ª leitura). Os mandamen-
tos divinos, portanto, não são limites à liberda-
de, ao contrário, são estradas de liberdade para
se viver plenamente e serenamente a vida.

Os mandamentos resumem a grande To-
rah, o grande ensinamento presente em todos
os livros da revelação. Quem observar estes
mandamentos viverá na sabedoria e ajudará a
formar um povo justo, pacífico e marcado por
relacionamentos fraternos, como canta o sal-
mista concluindo a sua poesia, garantindo que
“jamais vacilará quem viver assim”.

Além dos mandamentos divinos, propostos
como fonte da sabedoria para a vida humana, a
Liturgia convida S. Tiago para falar na assem-
bleia e propor a Palavra de Deus como fonte
de vida (2.ª leitura). O texto de S. Tiago, que
lemos na celebração deste Domingo, e que con-
tinuará a ser lido em mais três Domingos, pro-
põe uma série de ensinamentos práticos para
serem vividos pelos cristãos.

Dia Diocesano do Catequista
Realiza-se no próximo dia 12 de Setem-

bro, sábado, no Sameiro o Dia Arquidioce-
sano do Catequista.

O dia começa às 09h00 com a apresenta-
ção do tema Palavra de Deus e Eucaristia:
implicações catequéticas, apresentado por
Isabel Oliveira, coordenadora da Cateque-
se da Diocese do Porto.

Seguem-se vários ateliers, podendo cada
participante escolher entre as diversas op-
ções. Pode escolher entre ateliers de coor-
denação paroquial, didáctica, animação, es-
piritualidade, entre outros.

Tomada de Posse dos Párocos
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.

As comunidades paroquiais que constitu-
em esta Unidade Pastoral devem participar
com todos os seus organismos e Movimen-
tos naquela cerimónia, pelo que nesse dia
não haverá Eucaristia Dominical nas outras
paróquias da Unidade Pastoral, com excep-
ção das Missas na Matriz de Esposende.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial con-

tinua a funcionar no seu horário normal:
Terça .............................  18h30 – 19h00
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

O primeiro deles indica a fonte da vida cris-
tã: a Palavra de Deus, que deve ser buscada,
não “como meros ouvintes”, mas com o intui-
to de conhecê-la e colocá-la em prática; ou seja:
a Palavra de Deus não é uma teoria a ser apren-
dida, mas uma orientação a ser vivenciada na
prática do quotidiano. É colocando em prática
a Palavra de Deus que a pessoa se vai mode-
lando, pouco a pouco, ao modo divino de se
relacionar com as pessoas e com as situações
existenciais. É pela prática da Palavra que se
vive a religião verdadeira, não dentro dos mu-
ros de uma igreja, mas na assistência dos ór-
fãos e das viúvas, no socorro dos pobres.

Das duas fontes de vida nova, os manda-
mentos (1.ª leitura) e a Palavra de Deus (2.ª
leitura), entendemos a crítica de Jesus contra
aqueles que usam os Mandamentos para colo-
car fardos pesados na vida humana. Os Man-
damentos divinos, dizíamos acima, não são li-
mites à liberdade, mas estradas de liberdade
para se viver plenamente a vida. Com isso, Je-
sus não pretende contestar os mandamentos,
mas o modo impositivo usado para dominar o
povo, da parte dos fariseus (Evangelho).

As regras citadas no Evangelho são apenas
indicações para ajudar o povo a entender a li-
berdade interior, mas estas tornaram-se obri-
gações humanas. A mesma coisa se pode dizer
com relação ao discurso da impureza: a verda-
deira questão de puro e impuro não está fora
do homem, mas dentro; no seu coração. Tudo
aquilo que promove egoísmo, orgulho, despre-
zo, indiferença, distanciamento de Deus… tor-
na impura a vida humana.

Não se pode, portanto, viver a religião im-
pondo fardos à vida; é preciso exaltar o cami-
nho da liberdade que vem dos mandamentos
divinos, que nos aproximam de Deus (1.ª leitu-
ra) e exaltam a força e a função da Palavra de
Deus como sabedoria de vida e para a vida de
todos os homens e mulheres tementes a Deus
(2.ª leitura e salmo responsorial).




