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)Domingo, 06 setembro

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

mília
19h00 — Maria do Céu Costa Terra

Segunda, 07 de agosto – 16h30
— Maria José Ferreira de Oliveira e sogros

Terça, 08 de setembro – 19h00
— Nossa Senhora de Fátima
— Santa Rita
— Rodrigo Freixo Novais
— Maria Adriana Queirós Portela

Quarta, 09 de setembro – 16h30
Na Igreja da Misericórdia

— Maria José Ferreira Oliveira, pais e so-
gros

Quinta, 10 de setembro – 19h00
— Alexandrino Hipólito e Ademar Hipólito
— Maria Teresa Barros Lima Costa
— José Fernando Machado
— Maria Lucília Enes da Silva

Sexta, 11 de setembro – 16h30
— Associados do Sag. Coração de Jesus

Sábado, 12 de setembro – 19h00
— José Guerra Laranjeira

Domingo, 13 setembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Eugénia Miranda Igreja e marido
19h00 — Mons. Manuel Baptista de Sousa

Sábado, 12 setembro

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

 O encontro com Cristo
leva todo o homem

a sair do seu isolamento...

6 a 13 de setembro de 2015
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Domingo, 13 setembro

Domingo, 13 setembro

Sábado, 12 setembro  – 19h00

Sábado, 12 setembro – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Mariana Ferreira Loureiro

Serviço de Acólitos

— Sameiro Fraguinha
— Diogo Fraguinha
— Isabel Monteiro

10h00

12h00

19h00

— Aceitam-se
Voluntários

(apareçam antes da missa)

— Aceitam-se
Voluntários

(apareçam antes da missa)

(In)formação
Semanal 799

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

— Rita Chavães
— Ana Rita Sá da Silva
— Maria Gabriela Viana

— Da responsabilidade
     dos Catequistas
     (Dia Paroquial do Catequista)

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

Grupo
Nossa Senhora

das Dores



23.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 35, 4-7a;
Salmo – Sl 145, 7. 8-9a. 9bc-10;
2.ª Leit. – Tg 2, 1-5;
Evangelho – Mc 7, 31-37.

A liturgia do 23.º Domingo do Tempo Co-
mum fala-nos de um Deus comprometido com
a vida e a felicidade do homem.

Na primeira leitura, um profeta da época
do exílio na Babilónia garante aos exilados, afo-
gados na dor e no desespero, que Jahwéh está
prestes a vir ao encontro do seu Povo para o
libertar e para o conduzir à sua terra. Nas ima-
gens dos cegos que voltam a contemplar a luz,
dos surdos que voltam a ouvir, dos coxos que
saltarão como veados e dos mudos a cantar
com alegria, o profeta representa essa vida nova,
excessiva, abundante, transformadora, que
Deus vai oferecer a Judá.

A segunda leitura dirige-se àqueles que aco-
lheram a proposta de Jesus e se compromete-
ram a segui-l’O no caminho do amor, da parti-
lha, da doação. Convida-os a  não discriminar
ou marginalizar qualquer irmão e a acolher com
especial bondade os pequenos e os pobres.

No Evangelho, Jesus, cumprindo o man-
dato que o Pai lhe confiou, abre os ouvidos e
solta a língua de um surdo-mudo… No gesto
de Jesus, revela-se esse Deus que não se con-
forma quando o homem se fecha no egoísmo e
na auto-suficiência, rejeitando o amor, a parti-
lha, a comunhão.

Quem é o surdo-gago do Evangelho? É a
humanidade, enquanto fechada para o dom de
Deus que Jesus nos traz. Surda, porque inca-
paz de ouvir a Palavra, ouvi-la compreenden-
do-a, acolhendo-a, dando-lhe abrigo no cora-
ção: "tem ouvido para ouvir, mas não ouve" .

Esta é a tendência do coração humano, que
a Escritura sempre denunciou: o fecharmo-nos

“Dias” do Catequista
No próximo sábado, os catequistas irão

participar no Dia Arquidiocesano do Ca-
tequista, que decorrerá no Sameiro (Bra-
ga), a partir das 09h00. No domingo, dia
13, na eucaristia das 10h00 farão o seu
compromisso perante a comunidade, ce-
lebrando o Dia Paroquial do Catequista,
tal como é habitual.

A catequese terá início no próximo dia
19 de setembro com o acolhimento aos
pais e crianças/adolescentes. Às 15h00
para as crianças e pais do 1.º ano ao 5.º
ano e às 16h30 para os adolescentes e
pais do 6.º ano ao 10.º ano.

No que se refere ao horário na próxima
semana será divulgado.

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. Jorge Ortiga.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de

Esposende só irá funcionar no seguinte
horário:
Terça .............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

para não acolhermos a proposta que Deus nos
faz, de um caminho com Ele; a tendência de
nos fecharmos em nós mesmos e vivermos a
vida como se fosse nossa de modo absoluto:
“Escutai, prestai ouvidos, não sejais orgulho-
sos, porque o Senhor falou!” (Jr 13,15); “Ah!
Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse
nos meus caminhos... Mas meu povo não ou-
viu a minha voz, Israel não quis saber de obe-
decer-me; então os entreguei ao seu coração
endurecido: que sigam seus próprios cami-
nhos!” (Sl 81/80,14.13). Assim, no fundo, é o
fecharmo-nos para Deus, para um Deus ver-
dadeiro, a resistência em levar realmente a sé-
rio o primeiro mandamento: “Shemá, Israel!
(Escuta, Israel!)” (Dt 6,4).

A nossa civilização ocidental tem-se fecha-
do particularmente à Palavra do Senhor: cons-
truímos a sociedade e construímos a nossa vida
privada, os nossos valores morais, as nossas
escolhas, do nosso modo, sem realmente ou-
virmos a proposta e o caminho que o Senhor
nos indica. Reunimos e escutamos os especia-
listas: economistas, antropólogos, sociólogos,
sexólogos, psicólogos... mas, para nós, o Se-
nhor não tem mais nada a dizer!... Somos uma
geração de surdos!

Ora, se somos surdos, também não pode-
mos falar com clareza: as nossas ideias são
fechadas, os nossos debates, as nossas pala-
vras, não chegam ao essencial da vida, do sen-
tido da existência, não podemos proclamar de
verdade a alegria da salvação, da plenitude de
quem sabe de onde vem e para onde vai. A co-
municação torna-se oca, alienada e alienante.
Basta observar o que os meios de comunica-
ção veiculam! Por isso, Jesus cura primeiro a
surdez e, depois, a gaguez do homem. Quando
ele puder ouvir o Senhor, tornando-se discípu-
lo pela fé, também poderá falar, proclamar a
ação de Deus em Jesus: do Deus que salva e
nos mostra o sentido da vida, abrindo-nos à
esperança eterna!




