
A forma como vivemos o Domingo,
expressa a nossa opção

pelo tesouro do Reino dos Céus?

Serviço Litúrgico
Segunda, 25 de Julho — 20h00
— S. Tiago
— M.ª Antónia Pires, irmã Laurinda e sobrinho
— Laurinda Afonso da Silva, marido e irmã
— António da Conceição Couto
— Justina Marques, marido, pais e genro
— Maria Lúcia Barbosa da Silva e marido
— Virgínia Sampaio Boaventura e marido
— Elbino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Manuel Pires Afonso
— Horácio da Silva Couto e filha
— António da Silva Pires
— Fernando Ferreira dos Santos, pai e avós
— Manuel Barbosa Roças, pais e sogros
— Manuel Barbosa da Silva
— José Marques da Silva, esposa e filhos
Quinta, 28 de Julho — 20h00
— S.Judas Tadeu
— Gracinda Antónia Barbosa
— Joaquim da Silva Vale
— Balbina Ferreira Dias
— José Carlos Costa, sogra e Maria do Nasci-

mento
— David Francisco Ramos, pais, filhos, ir-

mãos, tios, sogros e cunhados
— Laurinda Antónia Pires, filho, irmã Maria e

Cândido
— Rosa Lopes, neto e pais
— Francisco Brandão Linhares
— Manuel Pires Afonso
— Maria Arlinda Pires, marido e neto
— Francisco Brandão Linhares
— Maria Adília de Lemos e marido
— Augusto Rafael Couto Costa

Helena Lemos Neiva, marido e irmã
— Olívia Barbosa Silva, marido, pais e sogros
— António Pires Laranjeira
— Gracinda Antónia Barbosa
— Pedro Miguel Crúzio Ribeiro
Sábado, 30 de Julho — 17h30
— Almas
Domingo, 31 de Julho — 08h30
— Paroquianos
• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •
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Intenções das Missas
Sábado, 23 de Julho – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do 2.º e 5.º Ano da Catequese
Domingo, 24 de Junho – 08h30

Leitores:

Acólitos:
—  Adolescentes

do 9.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 6.º Ano da Catequese

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •
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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.

Esta matrícula deve ser feita até ao fim
do corrente mês. Caso contrário, havendo
falta de Catequistas, mão garantimos a
admissão das crianaçs no 1.º Ano. Com a
matrícula devem entregar o contributo
para as despesas com a Catequese, que se
mantem em 10,00 €

Para as crianças e adolescentes que já
se encontram a frequentar a Catequese,
este ano a renovação da matrícula é auto-
mática, e o seu contributo para as despe-
sas deve ser entregue em Setembro, no 1.º
dia da Catequese.

—  Adolescentes do 10.º Ano

— Manuela Coutinho
— Rosa Maria Baltazar Vilas Boas



Outros assuntos
XVII Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – 1 Reis 3, 5. 7-12;
Sal 118, 57 e 72. 76-77. 127-128. 129-130;
2.ª Leit. – Rom 8, 28-30;
Evangelho – Mt 13, 44-52.

O evangelho deste domingo narra-nos duas
parábolas que nos dizem o que fazem as pes-
soas que encontraram o tesouro do Reino dos
Céus, ou seja, que encontraram Jesus Cristo,
Aquele que anuncia e torna já presente este
Reino. Segundo estas parábolas, a vida des-
tas pessoas é marcada pelo tesouro encon-
trado. Não querem ter outra coisa. Deixam
tudo o que antes tinham, livram-se de todo o
passado, para se entregarem totalmente àquilo
que é importante e que acabaram de desco-
brir. Perante esta passagem evangélica, algu-
mas questões poder-se-ão colocar sobre como
o chamamento de Jesus e a vida do Reino
marca as nossas vidas de discípulos.

Hoje, não podemos pretender que ao do-
mingo não se trabalhe, como em tempos idos.
A sociedade tem a sua autonomia, quanto à
religião "cristã", e também não podemos criar
problemas de consciência nas pessoas que,
se não trabalham aos domingos, não têm como
sustentar-se e sustentar as suas famílias. Por-
tanto, uma "formação" sobre o domingo não
deve ter como objectivo o regresso a uma
sociedade que já passou, mas descobrir qual
a importância que tem para o povo e para os
"pastores" a celebração dominical, o Dia do
Senhor, sacramento da nossa vida cristã. A
importância do domingo, dia em que celebra-
mos a ressurreição do Senhor, reside no facto

de que nos recorda semanalmente que esta-
mos convidados a viver uma vida nova. Per-
deremos o sentido do Domingo, se o seu cen-
tro somos nós e não o Reino de Deus. A for-
ma como vivemos o Domingo, em família, na
comunidade cristã, com os amigos, expressa
que optámos por "vender tudo" para obter o
tesouro do Reino dos Céus?

As parábolas do tesouro e da pérola fa-
lam-nos do grande valor do Reino de Deus. É
tão valioso que, quem o encontra, deixa tudo
em função do Reino. Elas também nos falam
da alegria de quem começa a conhecer este
Reino. Ao mesmo tempo, Jesus, com estas
parábolas, convida-nos a uma opção radical
pelo evangelho, o que nos coloca a questão
sobre a qualidade da nossa correspondência
a Ele. Elas estimulam-nos, reconhecendo as
nossas limitações, e alertam-nos a não cair
no conformismo de seguir Jesus à distância,
sem qualquer compromisso.

A propósito da parábola da rede, podemos
acentuar algumas ideias que já foram expres-
sas na parábola do trigo e do joio: no mundo,
coexistem o bem e o mal. Mas, aqui, não se
acentua tanto esta coexistência, que tem que
se levar com paciência e sem fazer juízos de
ninguém, mas a separação que acontecerá no
fim dos tempos, ou seja, o que está reservado
para os que, aqui e agora, se inclinam para o
mal. Novamente, um alerta: o juízo a pessoas
pertence somente a Deus; a nós pertence dis-
cernir o que é bom (para o valorizar) e o que
é mau (para lutar contra a corrente) e traba-
lhar pelo Reino, optando radicalmente por Je-
sus, com a mesma capacidade de discernir
pedida por Salomão na primeira leitura deste
domingo.

Da Junta de Freguesia
Passeio a Fátima – À semelhança dos anos

anteriores, a Câmara Municipal de Es-
posende irá realizar um passeio a Fáti-
ma, no dia 16 de Setembro, dirigido aos
idosos com idade igual ou superior a
65 anos e com autonomia física, uma
vez que se trata de uma longa viagem.

As pessoas interessadas e que reu-
nam as condições já conhecidas de pas-
seios anteriores promovidos pela Câma-
ra Municipal, deverão efectuar a sua
inscrição na secretaria da Junta de Fre-
guesia, fazendo-se acompanhar pelo
Bilhete de Identidade, a partir do dia 1
de Agosto até ao dia 29 de Agosto.

Licença dos cães – A partir do dia 1 de
Agosto já se encontrará em pagamento
a Licença de Canídeos. Uma vez mais
se alerta para o facto da mesma ser
obrigatória. Os portadores de canídeos
devem fazer-se acompanhar do boletim
sanitário do cão, respectivo recibo de
pagamento da vacina anti-rábica, Bi-
lhete de Identidade e Cartão de contri-
buinte. Para detentores de cães de caça,
devem também fazer-se acompanhar
da respectiva carta de caçador.

Horário do Cartório Paroquial
Porque estarei ausente no próximo sá-

bado, o Cartório Paroquial esta semana só
funciona no seguinte horário:
Terça .............................  18h30 – 19h00
Quinta ............................  18h30 – 19h00




