
Serviço Litúrgico
Domingo, 21 de julho — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 22 de julho — 19h00
— S. Bento
— Associado do Coração de Jesus
— Augusto Rafael Couto da Costa
— Albino Sampaio da Silva
— Maria Alice Afonso, pais e família
— Elbino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Manuel Pires Afonso
— António da Conceição Couto e família
— Gracinda António Barbosa, mãe, filha e genro
— Augusto Rafael, avós e tia
— Manuel da Silva Pires
— José Carlos, pai, irmãos, sogra e Maria do

Nascimento
— Maria Celeste Pires e Alice Boaventura
— Manuel António Pires, esposa e filhos
— Maria Augusta Marques da Silva e família
Quarta, 24 de julho — 19h00
— Maria da Silva Duarte e família
— Fernando Barbosa Pires
— Laurinda Antónia Pires e filho
— Álvaro Ferreira Coutinho
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Manuel Pires Afonso
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Emília Barbosa Miranda, marido, filha e gen-

ros
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e filhos
— Martinho Brás Pires
Sábado, 27 de julho — 17h30
— Almas
Domingo, 28 de julho — 08h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 27 de julho – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

das crianças do 3.º e 4.º Ano
Domingo, 28 de julho — 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 8.º Ano

— Da responsabilidade das crianças
e catequistas do 5.º Ano
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Ano da Fé
No Batismo, o Espírito faz-

nos participar da verdadeira con-
dição de Cristo, como filhos de
Deus: “…batizar significa
‘imergir’ na água. O que é ba-
tizado é imerso na morte de Cris-

to e ressurge com Ele como ‘nova criatura’ (2
Cor 5, 17). Chama-se também ‘banho’ da re-
generação e da renovação no Espírito Santo'
(Tit 3, 5). E ‘iluminação’, porque o batizado
torna-se ‘filho da luz’ (Ef5, 8) (CCIC, n.º 252)..

Pela Confirmação, o Espírito faz-nos tes-
temunhar essa mesma filiação, pelo anúncio
do Evangelho:

“O efeito da Confirmação é a efusão espe-
cial do Espírito Santo, como no Pentecostes.
Tal efusão imprime na alma um caráter in-
delével e traz consigo um crescimento da gra-
ça batismal: enraíza mais profundamente na
filiação divina; une mais firmemente a Cris-
to e à sua Igreja; revigora na alma os dons do
Espírito Santo; dá uma força especial para
testemunhar a fé cristã” (CCIC, n.º 268).

— Maria Laurentina Martins Vieira
— Maria Torres de Lemos
— Adolescentes do 9.º Ano

Para ser “Discípulo” de Cristo
é preciso estar disposto

a escutar a sua Palavra...



Outros assuntos
16.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Gen 18, 1-10a;
Salmo 14, 2-3a. 3cd-4ab. 4c-5;
2.ª Leit. – Col 1, 24-28;
Evangelho – Lc 10, 38-42.

Sempre que nos reunimos para celebrar a
Eucaristia, o Senhor acolhe-nos como hóspe-
des em Sua casa e oferece-nos a “melhor
parte”: a sua Palavra e o Pão da vida. As
leituras bíblicas deste domingo aprofundam
esse tema da hospitalidade.

Na 1.ª Leitura, Abraão acolhe Deus em 3
personagens misteriosos: ao ver três homens
que se aproximam, o Patriarca corre ao en-
contro deles e oferece-lhes com insistência
hospedagem. A antiga tradição cristã viu nes-
tes três personagens, dos quais só um fala, a
misteriosa figura da Santíssima Trindade...

Na 2.ª Leitura, S. Paulo fala do modo
como acolheu Jesus na sua vida: Cristo é um
hóspede que dá sentido à sua vida e à sua
missão: “É Cristo crucificado que vive em
mim”.

No Evangelho, Marta e Maria acolhem
Jesus em sua casa: Marta preocupa-se com
os trabalhos para acolher bem o visitante em
sua casa; Maria senta-se aos pés do Mestre
(posição típica de um discípulo diante do seu
Mestre) e acolhe a Palavra de Jesus no seu
coração... Duas formas sinceras de acolher...
mas diante da reclamação de Marta, Jesus
afirma que a atitude de Maria lhe era mais
agradável, pois a escuta da Sua Palavra é o
ponto de partida na caminhada da fé.

A Hospitalidade é um gesto sagrado des-
de o Antigo Testamento... Não é só abrir a
porta da casa, mas é também abrir os ouvidos

Bênção das Grávidas
Como já é habitual, no primeiro Domin-

go de Agosto – dia do nosso convívio em S.
Lourenço – teremos a Bênção das Grávi-
das na Capela de Nossa Senhora da Saú-
de, em Esposende, na Missa das 12h00.

Pedia às grávidas que queiram parti-
cipar nesta celebração de bênção para se
inscreverem na Sacristia até sexta-feira,
para podermos preparar o lugar reserva-
do às pré-mamãs e, deste modo, as poder-
mos acolher melhor.

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

2013 continua 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
Porque no início da semana estarei au-

sente em Braga, o Cartório Paroquial de
Esposende esta semana só funciona no se-
guinte horário:
Quinta .............................  18h30 – 19h00
Sábado .............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem contatar pelo
Tlm: 962601317.

e o coração, para dar a nossa atenção Àque-
le que veio ao nosso encontro.

Marta acolhe em sua casa um Amigo mui-
to querido... Maria acolhe o Mestre que tem
palavras de Vida... Paulo hospeda o Reden-
tor, que redime os homens de seus pecados...
Abraão acolhe naqueles viajantes o próprio
Deus...

Quem são as Martas e Marias, hoje?
Na Vida Prática: valorizamos mais as

pessoas, ou as coisas, os trabalhos, a casa, os
negócios?

Na Família: a Esposa, costuma acolher
com carinho, com atenção e com sorriso o
seu esposo que chega cansado do trabalho ou
o seu filho que regressa da escola ou da dis-
coteca? O Marido, mesmo cansado, escuta
com interesse, a sua esposa que deseja con-
tar-lhe como foi o dia? O Jovem, sabe dar a
devida atenção a seus pais, que trabalham o
dia inteiro para que os filhos tenham uma vida
melhor que a deles?

Na Comunidade: Encontramos tempo
para nos “sentar aos pés de Jesus e escutar a
Sua palavra”? Ou apenas nos satisfazemos
em “cumprir o preceito”?

Na Sociedade: Temos tempo para parar
e escutar os que chegam até nós,  reconhe-
cendo neles a voz de Cristo (ou a visita de
Deus)? Ou apenas nos contentamos em ofe-
recer “coisas”? (Se ainda oferecemos!...)

Na Acção Pastoral: como servimos a
Deus? O Evangelho mostra-nos dois modos:
como Marta... e como Maria... Damos o de-
vido tempo entre Acção e Contemplação, Tra-
balho e Oração?

A Acção, sem a escuta da Palavra de
Deus, torna-se vazia... e a Oração, sem ac-
ção, é estéril e alienante...




