
Deus não se cansa
de nos procurar.

E nós... onde O procuramos?

Serviço Litúrgico
Domingo, 10 de junho — 08h30
—  Paroquianos
Segunda, 11 de junho — 20h00
— Sagrado Coração de Jesus
— José Maria Pires Couto
— Elbino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— Manuel Pires Afonso
— Gracinda Antónia Barbosa
— Albino Sampaio da Silva
— José Alves Couto Júnior e família
— Américo Bento Queirós
— Manuel António Silva Cruz e esposa
— António Pires da Silva e filho
— Olívia Barbosa da Silva e família
— Virgínia Sampaio Boaventura e família
— David Francisco Ramos
— Manuel da Silva Pires
— José Carlos Alves da Costa, sogra e Maria

do Nascimento
Quinta, 14 de junho  — 20h00
— Sagrado Coração de Jesus
— Cecília Martins de Lima
— Manuel Pires Afonso
— Manuel Sampaio Monteiro, filha e pais
— Francisco Brandão Linhares
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogros
— Rosa Gonçalves Rossas e família
— Albino Sampaio da Silva
— João da Costa Cruzio, esposa e neto
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Emília Barbosa Miranda e família
— Deolinda da Silva e marido
— Albino Sampaio Pires Braga
— António Joaquim Pires, esposa e filha
— Augusto Rafael Couto da Costa, avós e tia
Sábado, 09 de junho — 17h30
— Valentim da Silva Sá e irmão
Domingo, 10 de junho — 08h30
—  Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 16 de junho – 17h30

Leitores:

Acólitos:
—  Da responsabilidade

da Festa da Fé
Domingo, 17 de junho – 09h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 8.º Ano

— Da responsabilidade
da Festa da Fé
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Festa da Fé
Não basta cada ano os párocos e

catequistas insistirem com os pais na impor-
tância das Festas da Catequese. Cada uma das
festas tem o seu sentido, e não as podemos ce-
lebrar a pensar quase somente nas tradições.
É preciso percebermos o sentido destas festas
e darmos-lhe o devido valor: todas são impor-
tantes, que não só a Primeira Comunhão ou a
Comunhão Solene ou Profissão de Fé.

A propósito recordamos que o Papa Bento
XVI denunciou na quinta-feira passada, duran-
te a festa do Corpo de Deus celebrada na capi-
tal italiana, que a "dessacralização" da fé e o
consumismo do mundo moderno.

"Se uma mãe e um pai, em nome de uma fé
dessacralizada [apenas tradicionalista], privam
os seus filhos dos ritos religiosos, na realida-
de deixam o caminho livre para outros sucedâ-
neos presentes na sociedade de consumo, para
outros ritos e outros símbolos, que muito fa-
cilmente poderão converter-se em ídolos".

— Maria Torres de Lemos
— Maria Helena Jorge Boaventura
—  Adolescentes do 9.º Ano



Outros assuntos
10.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Gen 3, 9-15;
Salmo – Sal 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8;
2.ª Leit. – 2 Cor 4, 13 – 5, 1;
Evangelho – Mc 3, 20-35.
De duas procuras nos falam as leituras de

hoje. A de Deus, que procura o homem re-
centemente criado e já distante e prisioneiro
de uma autossuficiência que gerou o medo, e
a dos irmãos e da Mãe de Jesus que, ouvindo
falar do que dizia e fazia, não entendem e
julgam-n'O "fora de si".

A primeira procura – a de Deus – parece
uma síntese do que vai ser o constante movi-
mento de Deus à procura da humanidade, de
cada um de nós, de mim e de ti, que teima-
mos em pensar que Ele é inimigo da nossa
felicidade.

Na primeira leitura vamos às origens, para
identificarmos a raiz da tendência que nos leva
a querer programar a nossa vida à margem
de Deus. E verificamos que, nesses casos,
perdemos a identidade: não nos assumindo
como criaturas e querendo ser como Deus,
acontece-nos como ao peixe voador no ser-
mão de "Santo António aos peixes", do
Padre António Vieira. Ele, por ter asas, julga-
se ave: não quer a água, faz-se ao ar, e vai
cair numa sertã ao fogo; nós, não nos assu-
mindo como criaturas, queremos ser como
Deus, mas sentimo-nos despojados da nossa
dignidade, temos vergonha e fugimos a es-
conder-nos do nosso Criador e Pai.

Mas Deus não desiste de nós: vem à nos-
sa procura. Primeiro, prometeu ao ser huma-
no um descendente que, nascendo da mulher,
lhe dará a vitória sobre a tentação de querer
prescindir do plano de Deus. Mais tarde, "en-

viou o seu Filho, nascido de uma mulher".
A segunda procura – a dos irmãos – per-

manece um pouco enigmática mas revela a
dificuldade de, até os mais próximos de Je-
sus, entenderem a radicalidade da sua mis-
são e a ousadia do seu projecto de amor e de
libertação. No evangelho, vemos Jesus, a li-
bertar as pessoas de tal modo perdidas na
sua identidade, que se julgavam, umas, pos-
sessas do demónio; e diziam, outras, que era
pelo poder do chefe dos demónios que Jesus
expulsava os demónios… Mas iam ter com
Ele, para que lhos expulsasse! Vamos lá ver
se nos entendemos, diz Jesus: "Como pode
Satanás expulsar Satanás?". Temo que, às
vezes, alguns dos que somos hoje "da sua
família", também pensemos assim e O quei-
ramos deter! Mas a saída é uma outra famí-
lia: a dos que, fazendo a vontade de Deus, e
não fugindo d'Ele, se tornam irmão, irmã e
mãe de Jesus. "No Senhor está a miseri-
córdia e abundante redenção" (Salmo).

Viver é procurar. E se alguns encontros
envolvem a vida toda, há procuras que são
constantes. Saber mais, maravilhar-se com a
beleza, conhecer-se a si próprio e os outros,
trabalhar realizando sonhos e ideias, construir
comunhão e conhecer Deus, são procuras
essenciais. Sei que Deus não se cansa de nos
procurar. Com o carinho de quem ama, não
força, não obriga, não ameaça. Espera, aten-
to ao menor sinal, para se lançar nos nossos
braços. Sabe que o mal e o egoísmo têm for-
ça mas já nos mostrou que eles foram venci-
dos em Jesus. Convida à comunhão com os
outros, desafia a abrir-lhes o coração, a des-
cobrir os seus dons e a partilhar os nossos, a
saborear a alegria de sermos responsáveis,
pois Ele habita a comunhão.

E não O procuramos também nós? Onde
O descobrimos?

Teatro em Esposende
No próximo Sábado, dia 16, às 21h30,

teremos mais uma sessão de teatro no Cen-
tro Paroquial, destinada a angariar fundos para
a Festa da Senhora da Saúde.

Aparece!... Colabora!...

Matrículas da Catequese
Este ano as matrículas da Catequese

(1.ª matrícula e renovação da matrícula)
acontecem a partir do dia 17 de Junho e
até 15 de Julho. Depois dessa data não
serão aceites mais matrículas.

Festa da Fé
(Na Igreja de Vila Chã)

Recordo que a Festa da Fé será celebra-
da no próximo sábodo, na nossa Igreja Paro-
quial, às 17h30, para Esposende e Vila Chã

A Festa da Profissão de Fé, conforme já
combinado no ano passado, é no dia 24, será
em Esposende, com início às 09h30.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende con-

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

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.




