
Serviço Litúrgico
Domingo, 07 de julho — 08h30
— Ludovina Rosa da Silva (1.º Aniv.º)
Segunda, 08 de julho — 19h00
— S. Bento
— Albino Sampaio da Silva
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Elbino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Manuel Pires Afonso
— António Maltez de Abreu, pais e sogros
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— Maria Adília de Lemos e marido
— Augusto Rafael, avós e tia
— Almerinda Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Albino Sampaio da Silva
— Manuel da Silva Pires
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogros
— Manuel António Pires, esposa e filhos
Quarta, 10 de julho — 19h00

Não há Missa
Sexta, 12 de julho — 19h00
— Almas
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Álvaro Ferreira Coutinho
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Manuel Pires Afonso
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Emília Barbosa Miranda, marido, filha e gen-

ros
— Ana Dias de Boaventura, marido e bisneto
— Rui Paulo Barbosa Vieira, avós e bisavós
— Albino Alves Sampaio, esposa, família e José

Oliveira
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— David Francisco Ramos
— Maria Augusta Marques da Silva e família
Sábado, 13 de julho — 17h30
— José António Gonçalves Enes
Domingo, 14 de julho — 08h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 06 de julho – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

das crianças do 1.º e 6.º Ano
Domingo, 07 de julho — 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 10.º Ano

— Da responsabilidade das crianças
e catequistas do 4.º Ano
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Ano da Fé
Com Cristo entramos na

comunhão com Deus e com os
outros, que se alimenta da fé,
convive na caridade e garante a
esperança.

Chama-se “comunhão dos
santos” e “indica, antes de mais, a participação
de todos os membros da Igreja nas coisas santas
(sancta): a fé, os sacramentos, em especial a
Eucaristia, os carismas e os outros dons
espirituais. Na raiz da comunhão está a caridade
que ‘não procura o próprio interesse’ (1 Cor 13,
5), mas move o fiel ‘a colocar tudo em comum’
(Act 4, 32), mesmo os próprios bens materiais ao
serviço dos pobres. Designa ainda a comunhão
entre as pessoas santas (sancti), isto é, entre os
que, pela graça, estão unidos a Cristo morto e
ressuscitado. Alguns são peregrinos na terra;
outros estão a purificar-se, ajudados também
pelas nossas orações; outros, enfim, gozam já da
glória de Deus e intercedem, por nós. Todos
juntos formam, em Cristo, uma só família, a
Igreja, para louvor e glória da Trindade" (CCIC,
n.º 194 e 195).

— Maria de Sá
— Maria Celeste Sá Miranda
— Adolescentes do 7.º Ano

Os cristãos devem viver na alegria
pela simples satisfação

em viver intensamente fé...



Outros assuntos
14.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Is 66, 10-14c;
Salmo – Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 e 20;
2.ª Leit. – Gal 6, 14-18
Evangelho – Lc 10, 1-12. 17-20.

No domingo passado, Jesus fez-nos uma
excelente catequese sobre a vocação cristã,
sobre os requisitos para ser Seu discípulo e
para segui-Lo. Agora, Jesus chama 72 discí-
pulos e envia-os dois a dois a pregar e a dar
testemunho. É a concretização da teoria ex-
posta no evangelho da semana passada. Je-
sus “designou” estes discípulos, chamou-os
por sua própria iniciativa, e “enviou-os”.

O número 72 indica que o chamamento e
a missão não são coisas exclusivas dos Doze
apóstolos, mas de um maior número de discí-
pulos; ou seja, abrange cada um de nós. To-
dos somos chamados e enviados, todos temos
a missão de ser testemunhas de Jesus. Toda-
via, hoje, teremos que afirmar que “a seara
é grande e os trabalhadores são poucos”.
É preciso pedir “ao dono da seara que man-
de trabalhadores para a sua seara”. Cada
um de nós tem de pertencer a este grupo dos
trabalhadores; há trabalho para todos. Esta
missão não é individual, mas comunitária. Toda
a comunidade é enviada, é missionária, iden-
tificada com os 72 discípulos.

Quando os 72 são enviados, Jesus fez-lhes
uma série de conselhos e de advertências.
Envia-os “como cordeiros para o meio de
lobos”; ou seja, que devem estar preparados
para enfrentar as dificuldades, com perseve-
rança e serenidade. Alguns povos não os que-
rerão receber. Mesmo assim, deverão conti-
nuar a ser pessoas de paz, mesmo para todos

Encontro de Catequistas
Realiza-se no próximo sábado, dia 13,

durante a manhã, um Encontro Arciprestal de
Catequistas para encerramento do Ano Ca-
tequético.

Este encontro, que se inicia às 09h30 e
termina com o almoço partilhado, tem lugar
no Monte de S. Lourenço, e nele devem par-
ticipar todos os Catequistas da Comunidade.

O testemunho/presença dos Catequistas
será sinal da vitalidade de cada comunidade
e influenciará a organização do próximo ano
pastoral. Que ninguém se dispense de parti-
cipar sem justa causa, até pelo facto de se
realizar na nossa paróquia.

Festas de S. Lourenço
A Comissão de Festas de S. Lourenço

2013 começou já a fazer o peditório para
a festa deste ano.

Atendendo à situação de crise que to-
dos atravessamos, sem a tua e a minha
colaboração a festa é impossível!

A festa é de todos, e para todos!...
Vilachanenses, vamos todos colaborar!

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

aqueles que a não têm. Outro conselho é que
“não leveis bolsa, nem alforge, nem san-
dálias”. Uma vida sóbria, desinteressada.
Nada poderá prejudicar a sua missão.

Então, qual é a missão dos 72? O anúncio
da Boa Nova do Reino, a mensagem do Evan-
gelho, que deve ser acompanhada de obras que
mostrem a paz e o amor de Deus. Os destina-
tários deste anúncio são todos os homens: aque-
les que o acolhem ou que o rejeitam.

Os 72 discípulos regressaram à comuni-
dade e relataram a sua experiência. Estão ale-
gres, porque a sua missão foi frutífera. Mas,
Jesus diz-lhes: “não vos alegreis porque os
espíritos vos obedecem; alegrai-vos antes
porque os vossos nomes estão escritos nos
Céus”. A alegria da missão não dever ser pe-
los resultados alcançados, mas pela satisfa-
ção de missão cumprida. É a alegria da fé.

Na 1.ª leitura, o profeta Isaías convida à
alegria, à festa, porque Deus derrama um rio
de paz sobre Jerusalém.

S. Paulo, na 2.ª leitura, ao terminar a Car-
ta aos Gálatas, reconhece que só na Cruz de
Cristo pode gloriar-se. Identifica-se com Je-
sus Crucificado, sabendo que é n’Ele que en-
contrará a paz, a misericórdia de Deus e a
salvação. “Pois nem a circuncisão nem a
incircuncisão valem alguma coisa: o que
tem valor é a nova criatura”; para todos
nós, é esta a fonte de uma profunda alegria.
Por isso, na Oração Colecta, pedimos: “dai
aos vossos fiéis uma santa alegria, para
que, livres da escravidão do pecado, pos-
sam chegar à felicidade eterna”.

Devemos, pois, ser missionários e teste-
munhas do evangelho, enviados por Jesus, e
viver na alegria, não pelos resultados alcan-
çados, mas pela satisfação em viver inten-
samente a nossa fé.




