
Serviço Litúrgico
Domingo, 23 de junho — 08h30
— Fernando Barbosa Pires
Segunda, 24 de junho — 19h00
— S. João (Padroeiro)
— Reinaldo da Silva Barros (1.º Aniv.º)
— Albino Sampaio da Silva
— Elbino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— Manuel Pires Afonso
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Manuel da Silva Pires
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— José Carlos Costa, pai, sogra e M.ª Nascimento
— Daniel Gonçalves Jorge, esposa e filhos
— Augusto Rafael Couto da Costa
— Almerinda Sá Ramos, pais e sogros
— Anselmo Boaventura, esposa e filha
— Cecília Martins de Lima e filho
Quarta, 26 de junho — 19h00
— S. Bento
— Nossa Senhora de Fátima
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Manuel Pires Afonso
— Laurinda Antónia Pires e filho
— Albano Ferreira Coutinho
— Horácio da Silva Couto e filhos
— António Maltez de Abreu, pais e sogros
— Manuel Neto Afonso e sogros
— Ludovina Rosa da Silva e família
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e filhos
Sexta, 28 de junho — 19h00
— Emília Barbosa Miranda, marido e família
— Justina Marques da Silva e família
— Maria Elvira Miranda Lima Santos
— Álvaro Ferreira Coutinho
Sábado, 29 de junho — 17h30
— Cecília Barbosa; Valentim Silva Sá e irmão
Domingo, 30 de junho — 08h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 29 de junho – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

das crianças do 2.º e 5.º Ano
Domingo, 30 de junho — 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 8.º Ano

— Da responsabilidade das crianças
e catequistas do 6.º Ano
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Ano da Fé
Desde as primeiras gerações,

os cristãos descobriram a
catolicidade da Igreja, isto é a
sua universalidade ou totalida-
de: em Cristo tudo nos foi dado
e a todos se destina: “A Igreja é

católica, isto é, universal, porque nela está
presente Cristo: ‘onde está Cristo Jesus, aí está
a Igreja católica’ (Santo Inácio de Antioquia).
Ela anuncia a totalidade e a integridade da
fé, leva e administra a plenitude dos meios de
salvação; é enviada em missão a todos os po-
vos, em todos os tempos e qualquer que seja a
cultura a que pertençam” (CCIC – Compêndio
do Catecismo da Igreja Católica, n.º 155).

“A Igreja é apostólica pela sua origem, sen-
do construída sobre o ‘fundamento dos Após-
tolos’ (Ef 2, 20); pelo ensino, que é o mesmo
dos Apóstolos; pela suaestrutura, enquanto ins-
truída, santificada e governada, até ao regresso
de Cristo, pelos Apóstolos, graças aos seus su-
cessores, os Bispos, em comunhão com o su-
cessor de Pedro” (CCIC, n.º 174).

— Ana Isabel Miranda da Quinta
— Manuela Coutinho
— Adolescentes do 9.º Ano

Seguir Jesus Cristo supõe
uma fé vivida na simplicidade,
fazendo-se dom para os outros.



Outros assuntos
12.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. –  Zac 12, 10-11; 13,1;
Salmo – Sal 62 (63), 2. 3-4. 5-6. 8-9;
2.ª Leit. –  Gal 3, 26-29;
Evangelho – Lc 9, 18-24.

A liturgia deste domingo coloca no centro
da nossa reflexão a figura de Jesus: quem é
Ele e qual o impacto que a sua proposta de
vida tem em nós? A Palavra de Deus que nos
é proposta impele-nos a descobrir em Jesus o
“messias” de Deus, que realiza a libertação
dos homens através do amor e do dom da vida;
e convida cada “cristão” à identificação com
Cristo – isto é, a “tomar a cruz”, a fazer da
própria vida um dom generoso aos outros.

A primeira leitura apresenta-nos um mis-
terioso profeta “trespassado”, cuja entrega
trouxe conversão e purificação para os seus
concidadãos. Revela, pois, que o caminho da
entrega não é um caminho de fracasso, mas
um caminho que gera vida nova para nós e
para os outros. João, o autor do Quarto Evan-
gelho, identificará essa misteriosa figura pro-
fética com o próprio Cristo.

A segunda leitura reforça a mensagem
geral da liturgia deste domingo, insistindo que
o cristão deve “revestir-se” de Jesus, renun-
ciar ao egoísmo e ao orgulho e percorrer o
caminho do amor e do dom da vida. Esse ca-
minho faz dos crentes uma única família de
irmãos, iguais em dignidade e herdeiros da
vida em plenitude.

O Evangelho confronta-nos com a pergun-
ta de Jesus: “e vós, quem dizeis que Eu
sou?” Paralelamente, apresenta o caminho
messiânico de Jesus, não como um caminho

“Passeio” de idosos a Fátima
À semelhança de anos anteriores, a Câmara

Municipal vai realizar um “passeio” a Fátima
dirigido aos idosos com idade igual ou superi-
or a 65 anos e com autonomia física, uma
vez que se trata de uma longa viagem. Tal pas-
seio será no dia 11 de Setembro. As pessoas
interessadas e que reúnam as condições já co-
nhecidas de passeios anteriores, deverão efe-
tuar a sua inscrição na Secretaria da Junta de
Freguesia, fazendo-se acompanhar pelo Bilhete
de Identidade, até ao dia 30 de Julho.

Matrículas na Catequese
Recorda-se que a inscrição na cateque-

se para todos os catequisandos de todos os
anos (desde o 1.º até ao 10.º) para o próximo
ano catequético de 2013/2014 serão feitas
até ao fim deste mês (que já está a acabar!...),
devendo todos levantar a ficha na Sacristia
(não é com os Catequistas, mas com os pais
os os próprios adolescentes).

No ato da inscrição devem fazer uma
oferta de 10 euros (são uma partilha para o
Catecismo e outras despesas com a Cate-
quese).

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

de glória e de triunfos humanos, mas como
um caminho de amor e de cruz. “Conhecer
Jesus” é aderir a Ele e segui-l’O nesse cami-
nho de entrega, de doação, de amor total.

A passagem de hoje retoma o tema de
quem é Jesus. A pergunta foi colocada por
João Baptista, que celebramos este fim-de-
semana, e por Herodes. João pergunta a Je-
sus: “És tu o que deve vir ou devemos es-
perar outro?” (Lc 7, 19). Herodes faz a per-
gunta: “A João decapitei-o eu, mas quem é
este homem de quem oiço tais coisas?” (Lc
9, 9). No Evangelho de hoje é o próprio Jesus
que pergunta o que pensam as pessoas acer-
ca dele, qual é a opinião pública e a dos após-
tolos. Pedro afirma: “Tu és o Messias de
Deus”. Imediatamente encontramo-nos com
o primeiro anúncio da paixão, morte e ressur-
reição de Jesus.

Esta passagem do Evangelho define, ain-
da, a existência cristã como um “tomar a
cruz” do amor, da doação, da entrega aos ir-
mãos. Supõe uma existência vivida na simpli-
cidade, no serviço humilde, na generosidade,
no esquecimento de si para se fazer dom aos
outros. É esse o “caminho” que eu procuro
percorrer?

Na sociedade em geral e na Igreja em
particular, encontramos muitos cristãos para
quem o prestígio, as honras, os postos eleva-
dos, os tronos, os títulos são uma espécie de
droga de que não prescindem e a que não
podem fugir. Frequentemente, servem-se dos
carismas e usam as tarefas que lhe são confi-
adas para se auto-promover, gerando confli-
tos, rivalidades, ciúmes e mal-estar. À luz do
“tomar a cruz e seguir Jesus”, que sentido
é que isto fará? Como podemos, pessoal e
comunitariamente, lidar com estas situações?




