
Para fazer crescer o Reino de Deus
é necessário dar tempo ao tempo

e ter paciência...

Serviço Litúrgico
Domingo, 17 de Julho — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 18 de Julho — 20h00
— S. José
— Rui Paulo Barbosa Vieira, avó e bisavó
— Mário Manuel Braz da Silva
— Virgínia Sampaio Boaventura, marido e

genro
— Amélia Gonçalves Couto, marido e filho
— Laurinda Afonso da Silva, marido e irmã
— Albino de Jesus Pires e esposa
— António Gonçalves Neiva
— Manuel Pires Afonso
— António da Silva Pires
— Joaquim Gonçalves Junior, esposa, pais e

irmã
— Maria Lúcia Lisboa Pires e pais
— Fernando Ferreira dos Santos, pai e avós
— Maria Adília de Lemos e marido
Quinta, 21 de Julho — 20h00
— Pedro Miguel Crúzio Ribeiro (30.º Dia)
— Maria Conceição Alves Ferreira e marido
— Joaquim da Silva Vale
— Balbina Ferreira Dias
— José Carlos Alves da Costa, Maria do

Nascimento e sogra
— Laurinda Antónia Pires, filho e irmã Maria
— António Boaventura Branco
— Manuel Pires Afonso
— António Matez Abreu e sogros

Maria Alice Barbosa Brás e pais
— Albino Alves Sampaio, esposa e genro
— Joaquim Barbosa e sogra
— Manuel Torres Barbosa
— Maria Augusta Marques da Silva
— Augusto Rafael Couto Costa
— António Gonçalves Jorge Júnior
Sábado, 23 de Julho — 17h30
— Almas
Domingo, 24 de Julho — 12h00
— Intenções do P. Paulo Jorge
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17 a 24 de Julho de 2011
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Intenções das Missas
Sábado, 23 de Julho – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do 3.º e 6.º Ano da Catequese
Domingo, 24 de Junho – 12h00

Leitores:

Acólitos:
—  Adolescentes

do 10.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 4.º Ano da Catequese
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1.º aniversário Sacerdotal
Ocorrendo esta segunda-feira o 1.º

aniversário da Ordenação Sacerdotal do
P. Paulo Jorge (o nosso Paulinho), e
conforme ficou combinado e prometido no
ano passado, iremos celebrar com ele esse
aniversário e, depois arrumaremos os
Arcos das Festas.

Tendo em conta o seu serviço pastoral
em Fafe, não podemos celebrar a qualquer
hora. Por isso, e depois decombinarmos o
dia (o Domingo, dia 24 de Julho, véspera
do 1.º aniversário da Missa Nova)
conseguimos marcar a Missa para as
12h00.

No final da Missa faremos um convívio
no Salão do Centro Paroquial, para o qual
todos somos convidados. Basta cada um
trazer algo para partilhar (um farnel) e
passamos uns momentos juntos com o P.
Paulo Jorge.

—  Adolescentes do 7.º Ano

— Maria dos Anjos Ribeiro
— Ana Isabel Miranda da Quinta



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
XVI Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Sab 12, 13. 16-19;
Salmo – Sal 85, 5-6. 9-10. 15-16a;
2.ª Leit. – Rom 8, 26-27;
Evangelho – Mt 13, 24-43.

As parábolas, que encontramos na liturgia
deste domingo, dizem-nos que o Reino de Deus
não frutifica logo no imediato, mas vai cres-
cendo. Para crescer, é necessário dar tempo
ao tempo e ter paciência. Cada um tem o seu
ritmo e a sua caminhada. Esta paciência tem
de ser positiva e activa e não aceitá-la porque
não há outro remédio.

É-nos dito, também, que o Reino cresce
no mesmo lugar onde o Maligno semeou a
má semente, ou seja, cresce em todos os la-
dos. Aqueles que optam pelo Reino vivem nos
mesmos lugares onde vivem os que optam pelo
Maligno. Não há dois mundos. O crescimen-
to de cada um (frutificando a semente do
Reino) e a vivência comum no mesmo mundo
são um desafio para os nossos métodos pas-
torais. Qualquer pessoa pode ser um discípu-
lo de Cristo; porém, cada um necessitará do
seu tempo; ninguém poderá crescer se não
está no terreno onde deve lançar as raízes,
sendo protegida das aragens e da chuva que
caiem do céu sobre todos. É muito importan-
te não nos deixarmos levar pelas correntes
que ambicionam resultados imediatos para
fazer "curriculum", para apresentar eficácia.
A verdadeira eficácia supõe seguimento, per-
manência, tranquilidade, reflexão…é claro que
para actuar pastoralmente desta forma, sur-
girão algumas dificuldades.

A parábola do trigo e do joio diz-nos que a
decisão (o juízo) está nas mãos de Deus e

enquanto isso não acontece, o bem e o mal
existem um ao lado do outro. As parábolas do
grão de mostarda e do fermento destacam a
pequenez dos inícios e a grandeza do fim: a
actividade de Jesus começou de uma forma
simples até ao momento em que Deus esta-
belecerá plenamente o seu Reino. O contras-
te entre a pequenez do grão de mostarda e da
grande árvore que dela brota não só fala do
futuro, mas também de um presente no qual,
através da simplicidade das acções e das pa-
lavras de Jesus, já se manifesta a força do
Reino de Deus.

Com a parábola do trigo e do joio, vemos a
importância da firmeza no compromisso, de
continuar a seguir Jesus, de não deixar de fa-
zer o bem apesar da realidade envolvente, onde
reinam as injustiças, frutos da semente do
Maligno. Todos precisamos de alguém que nos
dê estímulo para continuarmos a fazer o bem,
a sermos fiéis ao amor, ao compromisso.

Esta fidelidade ao compromisso, por mais
pequena e escondida que seja, tem uma gran-
de força e fará crescer o reino de Deus. A
pequena acção, o pequeno gesto, se é cons-
tante, é o mais eficaz porque ataca as causas
do mal e da injustiça sem atacar as pessoas,
as quais nunca devemos julgar.

A primeira leitura fala-nos de um Deus que,
apesar da sua força e omnipotência, é indul-
gente e misericordioso para com os homens
– mesmo quando eles praticam o mal. Agindo
dessa forma, Deus convida os seus filhos a
serem “humanos”, isto é, a terem um cora-
ção tão misericordioso e tão indulgente como
o coração de Deus.

A segunda leitura sublinha, doutra forma,
a bondade e a misericórdia de Deus. Afirma
que o Espírito Santo – dom de Deus – vem
em auxílio da nossa fragilidade, guiando-nos
no caminho para a vida plena.

Da Junta de Freguesia
Horário – Avisa-se que por motivos de fé-

rias, de 25 a 30 de Julho, a Secretaria
só funcionará na terça-feira das 18h30
às 19h30, na quinta-feira das 18h00 às
19h30 e no sábado das 9h30 às 11h00.
Nos restantes dias estará encerrada.

Vacina dos cães – Tem lugar no dia 30 de
Julho pelas 10h00, no adro da Igreja,
a vacinação anti-rábica dos canídeos.
Avisa-se que esta vacina é obrigatória
a partir dos 3 meses de idade.

Mês de Agosto – Durante o mês de Agos-
to a secretaria da Junta estará encer-
rada aos sábados.

Matrículas da Catequese
Encontram-se na Sacristia as fichas

para as matrículas das crianças que en-
tram pela 1.ª vez na Catequese ou vêm
transferidas de outra Paróquia.

Para as que já se encontram a frequen-
tar a Catequese, este ano a renovação da
matrícula é automática.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende vol-

ta a funcionar no seu horário normal de
Verão, que é o seguinte:
Terça ...............................  18h30 – 19h00
Quinta .............................  18h30 – 19h00
Sábado .............................  15h00 – 16h00


