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

2013/02/programa22.pdf

X
X

V 
D

om
in

go
 d

do
 T

em
po

 C
om

um
 (A

no
 B

)Domingo, 13 setembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Eugénia Miranda Igreja e marido
19h00 — Mons. Manuel Baptista de Sousa
Segunda, 14 de agosto – 16h30
— Maria José Ferreira de Oliveira e sogros

Terça, 15 de setembro – 19h00
— Ramiro Gomes Viana (30.º Dia)
— Rodrigo Freixo Novais
— Joaquim Rodrigues da Silva
— Senhora da Saúde
Quarta, 16 de setembro – 16h30

Na Igreja da Misericórdia
— Nossa Senhora das Dores
Quinta, 17 de setembro – 19h00
— Manuel da Silva Pinto
— Maria José Ferreira Oliveira, pais e sogros
— Adélio Rodrigues Pereira
— António Jorge Martins, pai, sobrinho Hélder

Sexta, 18 de setembro – 16h30
— Álvaro Barros Ferreira

Sábado, 19 de setembro – 19h00
— Manuel Moreira de Sá

Domingo, 20 setembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Família Areia
18h00 — na Igreja Matriz de Apúlia – To-

mada de Posse dos Párocos da Unida-
de Pastoral Esposende Centro/Sul, pre-
sidida pelo Senhor Arcebispo

19h00 — Rosa Maria de Barros Zão e família

Sábado, 19 setembro

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

 A fé supõe a aceitação total
da palavra de Deus,

no pensar, no querer, no agir....

13 a 20 de setembro de 2015
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Domingo, 20 setembro

Domingo, 13 setembro

Sábado, 20 setembro  – 19h00

Sábado, 19 setembro – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Mariana Ferreira Loureiro

Serviço de Acólitos

— Francisco Guimarães de Melo
— Maria Helena Agante
— Maria Isabel V. Rodrigues

10h00

12h00

19h00

— Aceitam-se
Voluntários

(apareçam antes da missa)

— Aceitam-se
Voluntários

(apareçam antes da missa)

(In)formação
Semanal 800

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 7.º Ano
— Pedro Almeida
— Inês de Melo Losa Ferreira

— Marta Margarida Viana
— Ana Rita Sá da Silva
— Isabel Morais

— Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 8.º Ano da Catequese
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Grupo
Santa Maria
dos Anjos

Última edição deste Boletim



24.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 50, 5-9a;
Salmo – Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9;
2.ª Leit. – Tg 2, 14-18;
Evangelho – Mc 8, 27-35.

A 1.ª Leitura, do Profeta Isaías, fala-nos
de uma personagem a que a Sagrada Escritu-
ra dá o nome de «Servo do Senhor». Apre-
senta-se como alguém obediente a Deus, su-
jeito a muitas humilhações, mas sempre con-
fiante no Senhor, e que, por fim, Deus exalta-
rá na glória. É a figura típica de Jesus na sua
Paixão, obediente até à morte na Cruz, exal-
tado na glória da Ressurreição, como o Evan-
gelho O vai apresentar.

A pregação de S. Tiago é muito concreta.
A fé vive-se na prática da vida de cada dia,
sobretudo nas relações com o próximo, que
hão-de ter sempre a caridade como funda-
mento. A fé supõe a aceitação total da pala-
vra de Deus, no pensar, no querer, no agir.
Acreditar não é apenas admitir com a inteli-
gência a verdade que a Igreja ensina, mas vi-
ver, em toda a vida, dessa mesma verdade.
Doutro modo, a fé estaria morta, e a fé é um
princípio de vida.

Jesus anuncia, pela primeira vez, a sua Pai-
xão, depois de Pedro ter feito um acto de fé
na sua missão de Messias. Ao ouvir falar da
Paixão Pedro escandaliza-se. Não consegue
ligar as ideias de Messias com a do sofrimen-
to, muito menos com a da Morte. Não tinha
ainda compreendido as palavras sobre o «Ser-
vo de Deus» sofredor de que fala a primeira
leitura.

Início da Catequese
A catequese terá início no próximo sá-

bado, dia 19 de setembro, com o acolhi-
mento 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 adoles-
centes e pais do 6.º ano ao 10.º ano.

No que se refere ao horário da Cate-
quese, para já, ele será o seguinte:
1.º Ano ...........  Sábado ................. 16h30
2.º Ano ........  Terça feira .............  19h00
3.º Ano ...........  Sábado ................  16h30
4.º Ano ........  Terça feira .............  19h00
5.º Ano ........  Sexta-feira .............  19h00
6.º Ano .......  Quinta feira ............  19h00
7.º Ano ...........  Sábado ................  15h00
8.º Ano ...........  Sábado ................  15h00
9.º Ano ........  Sexta feira .............  19h00
10.º Ano .........  Sábado ................  15h00

Estes horários ainda não são definitivos,
tendo em conta a reorganização da Pasto-
ral inserida na Unidade Pastoral Esposen-
de Centro/Sul, que poderá exigir alguma
adaptação.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de

Esposende ainda irá funcionar no seu ho-
rário normal, que tem sido o seguinte:
Terça .............................  18h30 – 19h00
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Sobre este «servo», não se diz quem é, nem
quem são os seus algozes, nem os motivos
pelos quais é maltratado. Infelizmente, é ha-
bitual que os «servos» de Deus tenham a vida
em perigo, dado que a verdade de Deus nem
sempre é concorde com a maneira como os
seres humanos entendem a realidade.

Tudo o que é dito sobre o servo, neste frag-
mento profético, aponta para Deus: a missão
é-lhe confiada por Deus – «O Senhor Deus
abriu-me os ouvidos» – e o próprio sabe que
Deus está com ele: «sei que não ficarei de-
siludido. O meu advogado está perto de
mim. […] Deus vem em meu auxílio».

A Igreja desde sempre vê neste «servo»
a figura de Jesus Cristo: a sua postura não
será do agrado de muitos que lhe hão de infli-
gir sofrimentos e até a morte. Mas, mesmo
nessas circunstâncias, mantém-se servo con-
fiante e fiel.

O «servo», apesar da oposição, não de-
siste porque, maior do que a hostilidade, é a
sua confiança em Deus. Do mesmo modo,
para o cristão, qual servo, a «fé vivida» ex-
prime-se em ações que passam por «tomar a
cruz» para seguir Jesus Cristo. Contra o que
algumas (muitas?) vezes escutamos, isto não
significa que Deus queira ou provoque o so-
frimento. Se assim fosse, não seria Deus, mas
um ídolo sanguinário e cruel. «Ainda hoje,
Cristo confronta-nos, desafia-nos e diz-nos
que temos de carregar a nossa cruz e le-
var os nossos fardos, mas isso é muito di-
ferente de afirmar que o Pai, o Filho e o
Espírito nos enviam as cruzes e nos colo-
cam fardos às costas» (Richard Leonard, Onde
diabo está Deus?, ed. Paulinas). Deus vem em
nosso auxílio (no sofrimento)!




