
Serviço Litúrgico
Domingo, 28 de junho — 08h45
— Paroquianos
Segunda, 29 de junho — 19h00
— S. Pedro e S. Paulo
— Sagrado Coração de Jesus
— Albino Sampaio da Silva e família
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Carlos Manuel Cruz da Silva, sogros e fa-

mília
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Manuel Neto Afonso, sogra e família
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Dias Couto, marido e filha
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Pereira da Torre
— António Gonçalves da Silva
— Manuel Ferreira Clemente
— Maria Emília Barbosa de Almeida Linhares
Quarta, 01 de julho — 19h00
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e filhos
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Augusto Rafael e avós
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Laurinda Pereira Couto
— Manuel Pires Afonso, pais e sogros
— Maria Alice Gonçalves da Silva e pais
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— Manuel da Silva Sá
— Manuel Ferreira Clemente
— Maria Emília Barbosa de Almeida Linhares
Sábado, 04 de julho — 17h00
Missa na Cripta da Basílica de S. Bento da Porta
Aberta, integrada na Peregrinação Arciprestal
Domingo, 28 de junho — 08h45
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 04 de julho

Leitores:

Acólitos:
 — Da responsabilidade

do 2.º e 5.º Ano da Catequese
Domingo, 05 de julho – 08h45

Leitores:

    — Adolescentes do 8.º Ano
Acólitos:

    — Adolescentes do 7.º Ano

— Da responsabilidade
do 6.º Ano da Catequese
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Deus não fez a morte,
criou-nos para a vida!...
e olha-nos com amor!...

• • •    • • •    • • •    • • •     • • •    • • •

28 de junho a 05 de julho de 2015

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

— Maria Helena Jorge Boaventura
— Manuel dos Santos Boaventura

 Nova Encíclica do Papa
“Laudato si’, mi’ Signore”
O Papa Francisco acusa a Finança de “su-

focar a economia real”. Não se aprendeu a
lição da crise financeira mundial e só muito
lentamente se aprende a lição da degradação
ambiental”,avisa.

A banca também não escapa às críticas do
Papa. A encíclica - o mais importante docu-
mento assinado pelo punho de um Papa - re-
fere que “a salvação dos bancos a todo o cus-
to”, fazendo pagar o preço à população sem a
contrapartida de uma reforma do sistema,
apenas “reafirma um domínio absoluto da
finança que não tem futuro e só poderá gerar
novas crises”.

“Laudato si” tece também críticas duras à
sociedade “que tudo descarta” e ao
consumismo. “A obsessão por um estilo de
vida consumista, sobretudo quando poucos
têm possibilidades de o manter, só poderá pro-
vocar violência e destruição recíproca”, avisa
o Papa.



Outros assuntos
13.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Sab 1, 13-15: 2, 23-24;
Salmo – Sal 29, 2 e 4. 5-6. 11-12a e 13b;
2.ª Leit. – 2 Cor 8, 7. 9. 13-15;
Evangelho – Mc 5, 21-43..

A eucaristia (dominical) celebra sempre o
Mistério Pascal de Jesus Cristo que nos salva.
Mas a Liturgia da Palavra deste 13.º Domingo
(Ano B) confirma com insistência o coração
da nossa fé:  Deus não fez a morte, criou-nos
para a vida! Afirmação forte do livro da
Sabedoria (1.ª leitura), que é preciso repetir
hoje, precisamente com sabedoria, para
expressar a nossa fé e anunciar "a alegria do
Evangelho!". Sim, Deus é festa, Deus é vida,
Deus é salvação, Deus é alegria (salmo).
Aliás, Jesus Cristo "fez-Se pobre" para nos
"enriquecer pela sua pobreza" (2.ª leitura),
livrou-nos da morte para nos dar a vida! Ele
várias vezes ofereceu sinais de vida a quem
lhe suplicava com fé (Evangelho).

O livro da Sabedoria, o último livro do An-
tigo Testamento a ser escrito, apresenta, no
texto proposto na primeira leitura, afirmações
muito interessantes, bem diferentes das ante-
riores doutrinas judaicas que apenas acredi-
tavam num Deus misericordioso para a vida
terrena e não acreditavam na intervenção di-
vina depois da morte. O autor do texto decla-
ra: "não foi Deus quem fez a morte"; "o que
nasce no mundo destina-se ao bem". Este é o
projecto de Deus, que permanece válido mes-
mo depois do pecado que causou a morte. De
que morte se fala? "Foi pela inveja do Diabo
que a morte entrou no mundo, e experimen-
tam-na aqueles que lhe pertencem?". É evi-
dente que não se pode referir à morte física,
porque se trata de uma realidade que afecta
a todos, bons e maus, justos e injustos.

Neste contexto, é conveniente deixar cla-
ro três coisas: a condição mortal do ser hu-
mano é natural; a morte física (que faz parte
da realidade criada) é ambígua; a morte eter-
na é entendida como um castigo. A morte fí-
sica é uma realidade ambígua: não é um mal
em si mesma; só o é na medida em que se
torna sinal da morte radical, da morte eterna.

A narração evangélica deste domingo é
muito interessante. Narra-nos dois milagres
de uma maneira surpreendente e isto aconte-
ce em todos os três evangelhos sinópticos. As
"beneficiárias" dos milagres são duas mulhe-
res em situações diferentes, mas que simboli-
zam a debilidade e a necessidade extremas.
Uma é já adulta com uma doença que, segun-
do a lei, a considerava impura e tornava im-
puros todos aqueles que lhe tocassem. A ou-
tra é uma menina que acabava de morrer,
expressão de situação de debilidade extrema,
que origina um sofrimento atroz e quase sem
consolo e também que provoca, por vezes,
perguntas angustiantes sobre o porquê e o
sentido destas situações.

Como em todos os milagres, estas duas
mulheres são a expressão da nossa humani-
dade débil e mortal, apesar de todos os avan-
ços da modernidade. Em ambos os casos, há
uma aproximação, quase desesperada, a Je-
sus que fala da fé, da paz, da liberdade, da
vida.

Que lição a tirar destes milagres? Há uma
frase no evangelho que causou escândalo: "A
menina não morreu; está a dormir". A menina
está a dormir; por isso, pode ser acordada. É
assim que Jesus olha para a humanidade que
é débil, sujeita a toda a espécie de dificulda-
des e de indignidades, mas que se pode recu-
perar; está somente adormecida. É o olhar
mais nobre que se pode ter sobre o nosso
mundo débil e terrível.

Peregrinação ao S. Bento
e a indulgência Plenária
O Arciprestado de Esposende programou e

vai realizar no próximo sábado, de 4 de ju-
nho, uma Peregrinação Arciprestal a S. Ben-
to da Porta Aberta, proporcionando, deste
modo, a todos quantos nela participarem a
graça de uma Benção Papal com Indulgên-
cia Plenária anexa, que foi concedida pelo
Papa Francisco para todo este ano em que
celebramos os 400 anos  da sua fundação da-
quele Santuário, agora elevado a Basílica.

De acordo com o Catecismo da Igreja Ca-
tólica, "as indulgências são a remissão dian-
te de Deus da pena temporal devida aos peca-
dos, já perdoados quanto à culpa, que, em
determinadas condições, o fiel adquire para
si ou para os defuntos mediante o ministério
da Igreja, a qual, como dispensadora da re-
denção, distribui o tesouro dos méritos de Cris-
to e dos Santos".   Para receber a indulgência
plenária, os fiéis têm que se confessar, comun-
gar na eucaristia e rezar pelas intenções do
Santo Padre.

A indulgência plenária foi concedido para
todos os dias deste ano jubilar e para as prin-
cipais festividades do próximo septénio, a sa-
ber: 11 de fevereiro: Dia Mundial do Doente e
peregrinação Arquidiocesana dos doentes ao
Santuário; 20 e 21 de março: morte de S.
Bento em Montecassino; 29 de junho: data
da provisão da licença para celebrar Eucaris-
tia na Ermida; 10 e 11 de julho: dia da Festa
de S. Bento, Padroeiro da Europa; 10 a 15 de
agosto: grande peregrinação a S. Bento da
Porta Aberta.

Em Vila Chã, o nosso autocarro carrega
junto à Igreja às 08h30.


