
Serviço Litúrgico
Domingo, 05 de julho — 08h45
— Paroquianos
Segunda, 06 de julho — 19h00
— Nossa Senhora de Fátima
— Albino Sampaio da Silva e família
— Américo Bento Queirós
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Carlos Manuel Cruz da Silva, sogros e fa-

mília
— Gracinda Antónia Barbosa, filha e genro
— Juca Araújo Vieira e família
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Manuel Pires Afonso, pais e sogros
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alice da Silva Teles Carvalho Cerqueira
— Maria Dias Couto, marido e filha
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Manuel Pereira da Torre
— Manuel da Silva Sá
— Laurinda Pereira Couto
Quarta, 08 de julho — 19h00
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albino Alves Sampaio, esposa e família
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Augusto Rafael e tios Cecília e Carlos
— Daniel Gonçalves Jorge, esposa e filhos
— David Francisco Ramos, esposa e filhos
— Manuel Albino Almeida Linhares e pai
— Manuel Pires Afonso, pais e sogros
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Maria António Pires
— Maria Barbosa
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— P. Manuel Ferreira da Torre
— Albino Silva Baltazar
— António Gonçalves da Silva
Sábado, 11 de julho — 17h30
— Maria Emília Barbosa de Almeida Linhares
Domingo, 12 de julho — 08h45
— Paroquianos

550

Intenções das Missas
Sábado, 11 de julho – 17h30

Leitores:

Acólitos:
 — Da responsabilidade

do 1.º e 6.º Ano da Catequese
Domingo, 12 de julho – 08h45

Leitores:

    — Adolescentes do 10.º Ano
Acólitos:

    — Adolescentes do 9.º Ano

— Da responsabilidade
do 4.º Ano da Catequese
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Jesus admira-se com a falta de fé
dos seus conterrâneos

e dos seus  familiares...
• • •    • • •    • • •    • • •     • • •    • • •
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— Daniela Novo
— Maria dos Anjos Ribeiro

 Laudato si
O arcebispo de Braga sustentou que “é

urgente” a formação de uma “nova consci-
ência” ecológica e considerou “importante”
que os políticos portugueses dessem atenção à
encíclica ‘Laudato si’ já nas próximas elei-
ções.

“É um atrevimento da minha parte, mas
estamos na preparação dos programas eleito-
rais: porque não cada partido manifestar o
seu compromisso sobre esta realidade, não
apenas nos discursos?”, disse D. Jorge Ortiga,
em conferência de imprensa, um dia após a
publicação do novo documento assinado pelo
Papa Francisco.

O arcebispo de Braga explicou que não
“exorta” os partidos políticos portugueses a
criarem medidas relacionadas com a ecolo-
gia já nas próximas eleições legislativas, mas
considera que seria “importante” que de um
modo “totalmente livre” também reconheces-
sem a voz do Papa.



Outros assuntos
14.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Ez 2, 2-5;
Salmo 122, 1-2a. 2bcd. 3-4;
2.ª Leit. – 2 Cor 12, 7-10;
Evangelho – Mc 6, 1-6.

O profeta é um mensageiro de Deus junto
dos homens, a denunciar, corrigir e exigir. Como
os homens a quem se dirige nem sempre acei-
tam as suas palavras, o profeta sofre: por um
lado, sabe que deve falar; por outro, sente que
a sua palavra é rejeitada. A missão de profeta
exige coerência de vida, autoridade moral e
uma grande luta contra a resistência que lhe
oferecem, a cobardia e o respeito humano.

As leituras deste Domingo mostram-nos a
rejeição do profeta Ezequiel, de S. Paulo em
Corinto, e de Jesus em Nazaré, Sua Terra
natal.

Na 1.ª leitura descreve-se a difícil voca-
ção de Ezequiel, enviado aos Israelitas, exila-
dos na Babilónia (598 A.C.), povo rebelde, de
“cabeça dura e coração obstinado” que
rejeita o profeta, mas fica a saber que Deus
não os abandona.

Na 2.ª leitura fala-se da fragilidade hu-
mana de Paulo, revestida da força de Deus.
Os judaizantes de Corinto negavam a catego-
ria de Apóstolo a S. Paulo, obrigando-o a de-
fender-se, recorrendo às visões e experiênci-
as religiosas que tivera: “quando sou fraco,
então é que sou forte”.

No Evangelho Jesus admira-se com a
falta de fé dos seus conterrâneos e familia-
res, onde fora rejeitado, o que O leva a dizer:
“Um profeta só é desprezado na sua Ter-
ra, entre os seus parentes e em sua casa”.

Houve entre os israelitas um profeta, e
mais que um profeta: o Filho de Deus, o Eter-
no, o Filho amado... E Israel rejeitou-O!

Mas, deixemos Israel. E nós? Acolhemos
o Senhor que vem? Escutamos com fé a Sua
Palavra, quando Ele se dirige a nós na Escri-
tura, aquecendo o nosso coração? Acolhemo-
l'O na obediência da fé, quando Ele se nos
dirige pela boca da sua Igreja católica, ensi-
nando-nos o caminho da vida? Acolhemo-l'O,
quando nos fala pela boca de seus profetas?
Não tenhamos tanta certeza de que somos
melhores que aqueles de Nazaré! Aliás, é bom
que nos perguntemos: porque não foram ca-
pazes, os nazarenos, de reconhecer Jesus
como Messias? A resposta é fácil: porque o
Senhor não era um messias do jeito que eles
esperavam – um simples fazedor de milagres,
um resolvedor de problemas... Jesus, pobre,
manso, humilde, era também exigente e pedia
do povo a conversão de coração.

Mas, há também uma outra razão para os
nazarenos rejeitarem Jesus: eles foram inca-
pazes de ver além das aparências. De facto,
viram em Jesus somente o filho de José, aquele
que correra e brincara nas suas praças, aquele
que eles tinham visto crescer. Assim, sem con-
seguir olhar com mais profundidade, ficaram
na descrença. E nós, conseguimos olhar com
profundidade? Somos capazes de escutar na
voz dos ministros de Cristo a própria voz do
Senhor? Somos sábios, quanto baste, para
ouvir na voz da Igreja a voz de Cristo?

É exatamente pela nossa tendência de ser-
mos surdos ao Senhor, que Jesus tanto sofreu
e que Paulo se queixava das dificuldades do
seu ministério. O drama de Paulo é uma forte
exortação aos pregadores do Evangelho e a
todos os cristãos. A evangelização não é um
trabalho de marketing televisivo. O Evange-
lho não é uma teoria, não é um sistema filosó-
fico. O Evangelho é Cristo Jesus encarnado
na nossa vida, de modo que possamos dizer
como São Paulo: “Eu trago no meu corpo
as marcas de Jesus”.

Festa de S. Lourenço
A comissão de Festas de S. Lourenço vai

iniciar esta semana o seu peditório. Apesar
da crise e até pelo facto da Comissão ter
surgido tarde, continuamos a contar com a
colaboração de todos, para fazermos a fes-
ta com dignidade.

Bênção das Grávidas
À semelhança dos anos anteriores, te-

remos no 1.º domingo de agosto a Bênção
das Grávidas, na missa das 12h00, a cele-
brar na na Igreja Matriz de Esposende.

Como sempre, ficam abertas as inscri-
ções até ao dia 26 deste mês, para saber-
mos quantas vão estar presentes e, assim,
melhor prepararmos a celebração.

Da Junta de Freguesia
1. Tem lugar no próximo sábado, dia 11 de

Julho, a vacinação antirrábica dos
canídeos. Decorrerá no adro da Igreja,
pelas 8h30, e no Largo do Jogo pelas
9h15. Informa-se que a vacina destina-
se a cães que nunca tenham sido vaci-
nados, ou cães que o ano passado não
foram vacinados. Os cães vacinados o
ano passado, na vacinação promovida
pela Câmara Municipal, só serão vaci-
nados em 2017.

2. Por motivos de formação, há alteração
do horário de funcionamento da Secre-
taria da Junta nas próximas duas sema-
nas. O mesmo encontra-se afixado na
porta principal da Sede da Junta.




