
Serviço Litúrgico
Domingo, 28 de julho — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 29 de julho — 19h00
— Maria Antónia Pires Cândido e pais
— Albino Sampaio da Silva
— Maria Alice Afonso, pais e família
— Cecília Martins de Lima e filho
— Manuel Pires Afonso
— António Maltez de Abreu e genro
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— Maria Adília de Lemos e marido
— Lúcia Cecília Pires Couto
— Manuel da Silva Pires
— António Gonçalves Jorge Júnior e esposa
Quarta, 31 de julho — 19h00
— Maria da Silva Duarte e família
— Helena Lemos Neiva, marido e irmãos
— Álvaro Ferreira Coutinho
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Rosa Lopes, neto, pais, tios e avós
— Manuel Pires Afonso
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Emília Barbosa Miranda, marido, filha e gen-

ros
— Ludovina Rosa da Silva e família
— Horácio da Silva Couto e filhos
— António Joaquim Pires, esposa e filha
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e filhos
Sexta, 02 de Agosto — 21h00
Início da Novena preparatória da Festa
de S. Lourenço, com Procissão de Velas

da Capela até à Igreja Paroquial.
Sábado, 03 de Agosto — 17h30
— Almas
Domingo, 04 de Agosto — 10h30
— Paroquianos (em S. Lourenço)

28 de julho a 4 de agosto de 2013
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Intenções das Missas
Sábado, 3 de agosto – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

das crianças do 1.º e 6.º Ano
Domingo, 4 de agosto — 10h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 7.º Ano

— Da responsabilidade das crianças
e catequistas do 4.º Ano
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Ano da Fé
Na Eucaristia, quando o

Espírito faz do pão e do vinho
o próprio Cristo pão da vida,
encontramos a força e a raiz
da nossa comunhão com
Deus e com todos, na terra
ou no céu:

“[A Eucaristia] é fonte e
cume da vida cristã.

Na Eucaristia, atingem o auge a ação
santificadora de Deus em nosso favor e o nosso
culto para com Ele.

Nela está contido todo o tesouro espiritual
da Igreja; o próprio Cristo, nossa Páscoa.

A comunhão da vida divina e a unidade
do Povo de Deus são significadas e realizadas
na Eucaristia. Pela celebração eucarística
unimo-nos desde já à liturgia do Céu e
antecipamos a vida eterna” (CCIC, n.º 274).

— Maria Helena Jorge Boaventura
— Manuel dos Santos Boaventura
— Adolescentes do 8.º Ano

Para o “Verdadeiro Discípulo”
não basta ensinar:

temos que viver o Evangelho...



Outros assuntos
17.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Gen 18, 20-32;
Salmo – Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8;
2.ª Leit. –  Col 2, 12-14;
Evangelho – Lc 11, 1-13.

A liturgia deste domingo diz-nos que pelo
o facto de Jesus  se colocar sempre em ora-
ção despertou nos seus discípulos o desejo de
aprender a orar (rezar). Isso demonstra, mais
uma vez, a importância do exemplo. O verda-
deiro discípulo, aquele que realmente deseja
evangelizar, não se limita somente a dizer pa-
lavras; ele vive a Palavra. Não basta ensinar,
temos que viver o evangelho.

A oração deve estar sempre nas nossas
vidas: ela traz-nos segurança, ajuda a superar
os obstáculos e os problemas do dia a dia.

É impressionante não só o facto de Jesus
nos ter mandado rezar, nos ter ensinado a re-
zar, mas sobretudo, o facto de ele próprio ter
rezado com muita frequência. Nós sabemos
que Ele passava noites inteiras em oração, que
rezava antes dos grandes momentos da Sua
vida, que morreu a rezar.

Mas, por que rezar? Para nos abrir para
Deus, para nos fazer tomar consciência d'Ele
com todo o nosso ser, para que percebamos
que não nos bastamos a nós mesmos, mas
somos seres chamados a viver a vida em co-
munhão com o Infinito, em relação com Deus.
Sem a oração, perderíamos a nossa referên-
cia viva a Deus, cairíamos na ilusão que so-
mos o centro da nossa vida e reduziríamos
Deus a uma simples ideia abstrata, distante e
sem força. Todo aquele que não reza (seja
leigo, religioso ou padre), perde Deus, perde
a relação viva com Ele. Pode até falar muito

Convívio Paroquial
Integrado já nas Festas de S. Louren-

ço 2013 teremos o nosso Convívio Paro-
quial no próximo Domingo.

Entretanto, há uma alteração ao horá-
rio da Missa: será às 10h30 e não às
11h00, uma vez que consegui substituição
para a Missa das 10h00, em Esposende.

Bênção das Grávidas
Contrariamente ao anunciado e previs-

to, a Missa da Bênção das Grávidas não
será na Capela de Nossa Senhora da Saú-
de, em Esposende, mas na Igreja Matriz,
na Missa das 12h00.

Reunião de Catequistas
Na próxima quarta-feira, às 21h00, no

Centro Paroquial de Esposende, teremos
uma Reunião Geral de Catequistas para
encerrarmos e Ano e começarmos a pre-
parar o próximo.

Seria bom que ninguém faltasse.

“Passeio” de idosos a Fátima
A Câmara Municipal vai realizar um “pas-

seio” a Fátima, dirigido aos idosos, no dia 11
de Setembro. As inscrições na Secretaria
da Junta de Freguesia, terminam esta ter-
ça-feira.

bem d'Ele, mas fala como quem fala de uma
ideia, de uma teoria e não de alguém vivo e
próximo, que enche a vida de alegria, ternura,
paz e amor. Sem a oração, Deus morre em
nós. Sem a oração é impossível uma experi-
ência verdadeira e profunda de Deus e, por-
tanto, é impossível ser cristão. Por tudo isto, a
oração tem que ser diária, perseverante e fiel.

Quanto aos modos de rezar, são variados.
A melhor forma é com a Sagrada Escritura:
tomando a Palavra de Deus, lendo-a com os
lábios, meditando-a com o coração e procu-
rando vivê-la na existência. Tomemos diaria-
mente a Bíblia para a ler com fé. Repitamos
as palavras ou frases que tocaram o nosso
coração e coloquemo-nos diante do Senhor.
Nunca esqueçamos que a Palavra de Deus é
viva e eficaz, transformando a nossa vida e
dando-lhe um novo sentido. Também é im-
portante a oração espontânea (com as nos-
sas próprias palavras) e a oração vocal (=fór-
mulas: aquela que decoramos, como o Pai-
nosso e a Ave-Maria).

Mas, recordemos que a oração não é uma
negociata com Deus nem é para tentar do-
brar Deus aos nossos caprichos. É, antes, para
nos tornar disponíveis à vontade do Senhor a
nosso respeito. Uma das coisas mais belas da
oração é que, tendo rezado e pedido, o que
acontecer depois podemos saber com certe-
za que é vontade de Deus! É nesse sentido
que Nosso Senhor afirmou que tudo quanto
pedirmos em Seu nome, o Pai no-lo concede-
rá. Ora, o que é pedir em nome de Jesus? É
pedir como Jesus; “Pai, não se faça a mi-
nha vontade, mas a Vossa”. Rezar assim é
entrar no cerne da oração de Jesus. Então,
tudo o que nos vier, saberemos que é vontade
do Pai, pois sabemos que a nossa oração foi
atendida; e nisto teremos paz.




