
Serviço Litúrgico
Domingo, 13 de julho — 16h00
— Ação de Graças nas Bodas de Ouro Sacer-

dotais do Cón. António da Costa Neiva
Segunda, 14 de julho — 19h00
— Albino Sampaio da Silva e família
— Álvaro Ferreira Coutinho, pais e sogros
— Augusto Rafael e Lúcia Cecília Couto
— Betariz Gonçalves de Sá, marido e nora
— Carlos Alberto Gonçalves Branco, avós e

bisavós
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— Horácio da Silva Couto e filhos
— José António Gonçalves Enes e pai
— Manuel da Rocha Cruz
— Manuel Dias de Miranda
— Manuel Pires Afonso e família
— Maria Adília de Lemos e marido
— Maria Alves Fernandes
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
Quarta, 16 de julho — 19h00
— Adelaide Abreu Baltazar
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António Gonçalves Neiva, Celina, filho e

cunhado
— David Francisco Ramos, esposa e filhos
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Manuel Pires Afonso e família
— Maria Barbosa e família
— Maria Elvira de Miranda Lima dos Santos,

marido
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogros
Sábado, 19 de julho — 17h30
— Irmãos da Confraria das Almas
Domingo, 20 de julho — 08h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 19 de julho – 17h30

Leitores:

Acólitos:
 Da responsabilidade

das crianças do 3.º e 4.º Ano
Domingo, 20 de julho – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 9.º Ano

— Da responsabilidade
do 5.º Ano da Catequese
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— Ana Cristina Couto Sá
— Maria de Sá
— Maria Celeste Sá Miranda

A Palavra de Deus
ocupa lugar central

na minha vida de crente?
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A Nova Evangelização
A nova evangelização diz respeito a toda a

vida da Igreja e deve atingir todos os homens e
mulheres em qualquer situação em que se en-
contrem.

Para além dos métodos tradicionais de pas-
toral, sempre válidos, a Igreja procura lançar
mão de novos métodos, valendo-se também de
novas linguagens, apropriadas às diversas cul-
turas do mundo, para implementar um diálogo
de simpatia e amizade que se fundamenta em
Deus que é Amor. Em várias partes do mundo, a
Igreja já encetou este caminho de criatividade
pastoral para se aproximar das pessoas afasta-
das ou à procura do sentido da vida, da felicida-
de e, em última instância, de Deus.

Quando nos referirmos à evangelização
deparamo-nos com a riqueza da Evangelii
Nuntiandi que ao assunto que nos ocupa, a im-
portância da celebração na evangelização, de-
dica sobretudo dois número. No nº 43 realça a
relevância da liturgia da Palavra, nomeadamen-
te a homilia que no dizer deste documento pode
ser muito proveitosa para os fiéis que celebram
o mistério pascal através da Eucaristia.
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Outros assuntos
15.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 55, 10-11;
Salmo – Sal 64, 10abcd. 10e-11. 12-13. 14;
2.ª Leit. – Rom 8, 18-23;
Evangelho – Mt 13, 1-23.

A liturgia do 15.º Domingo do Tempo Co-
mum convida-nos a tomar consciência da im-
portância da Palavra de Deus e da centralida-
de que ela deve assumir na vida dos que cre-
em. Somos convidados a uma atenção maior à
abundância com que a Palavra de Deus é se-
meada e ao tipo de solo que nosso coração
está sendo para acolher esta riqueza.

A primeira leitura garante-nos que a Pala-
vra de Deus é verdadeiramente fecunda e cri-
adora de vida. Ela dá-nos esperança, indica-
nos os caminhos que devemos percorrer e dá-
nos o ânimo para intervirmos no mundo. É sem-
pre eficaz e produz sempre efeito, embora não
atue sempre de acordo com os nossos interes-
ses e critérios.

A segunda leitura apresenta uma temática,
a solidariedade entre o homem e o resto da
criação que, à primeira vista, não está relacio-
nada com o tema deste domingo, que é a Pala-
vra de Deus. Podemos, no entanto, dizer que a
Palavra de Deus é que fornece os critérios
para que o homem possa viver segundo o Es-
pírito e possa construir o novo céu e a nova
terra com que sonhamos.

Na proclamação do Evangelho iniciamos a
escuta do capítulo 13 de S. Mateus, que nos
traz o encantador Discurso das Parábolas so-
bre o Reino dos Céus. Neste e nos próximos
dois domingos, escutaremos essas sete suges-

tivas parábolas. O Evangelho propõe-nos, em
primeiro lugar, uma reflexão sobre a forma
como acolhemos a Palavra e exorta-nos a ser
uma boa terra, disponível para escutar as pro-
postas de Jesus, para as acolher e para deixar
que elas dêem abundantes frutos na nossa vida
de cada dia. Garante-nos também que o Reino
proposto por Jesus será uma realidade incom-
parável, onde se manifestará em todo o seu
esplendor e fecundidade, a vida de Deus.

O acolhimento do Evangelho não depende,
nem da semente, nem de quem semeia; mas
depende da qualidade da terra.

 Diante da Palavra de Jesus, há várias ati-
tudes… Há aqueles que têm um coração duro
como o chão de terra batida dos caminhos: a
Palavra de Jesus não poderá penetrar nessa
terra e dar fruto.

Há aqueles que têm um coração incons-
tante, capaz de se entusiasmar instantaneamen-
te, mas também de desanimar perante as pri-
meiras dificuldades: a Palavra de Jesus tam-
bém não consegue aí criar raízes.

Há aqueles que têm um coração materia-
lista, que dá sempre prioridade à riqueza e aos
bens deste mundo: a Palavra de Jesus é aí fa-
cilmente sufocada por esses outros interesses
dominantes.

E há aqueles que têm um coração disponí-
vel e bom, aberto aos desafios de Deus: a Pa-
lavra de Jesus é aí acolhida e dá muito fruto.

Os verdadeiros discípulos, a boa terra, iden-
tificam-se com aqueles que escutam as pará-
bolas, as entendem e acolhem as propostas de
Deus. Peçamos ao Senhor que nos ajude a
preparar com carinho a terra do nosso cora-
ção para acolher com amor sua Palavra e fazê-
la dar muitos frutos.

Oferta das Confrarias
Conscientes das dificuldades que atra-

vessamos e que leva a que as esmolas na
Igreja têm sido muito reduzidas, a Confra-
ria do Santíssimo ofereceu à Fábrica da
Igreja a quantia de 1.000,00 € (mil euros) e
a Associação do Coração de Jesus ofereceu
2.300,00 € (dois mil e trezentos euros).

Agradecemos, desde já, este espírito de
Igreja/Comunhão.

Horário da Sede da Junta
Informa-se que, por motivos de saúde,

de 14 de Julho a 18 de Julho, a secretaria
da Junta funcionará todos os dias da parte
da manhã entre as 10h00 e as 12h30, es-
tando encerrada da parte da tarde.

Passeio dos idosos a Fátima
A Câmara Municipal de Esposende vai

realizar no dia 19 de Setembro um passeio
a Fátima dirigido aos idosos com idade igual
ou superior a 65 anos.

As pessoas interessadas e que reúnam
as condições já conhecidas de passeios an-
teriores, deverão efectuar a sua inscrição
na secretaria da Junta de Freguesia, fazen-
do-se acompanhar pelo BI e número de con-
tribuinte até ao dia 31 de Julho.

Bênção das Grávidas
Continuam abertas as inscrições para a

bênção das Grávidas até ao dia 27 deste mês.
 A celebração será na missa das 12h00,

na Capela da Senhora da Saúde, em
Esposende.




