
Serviço Litúrgico
Domingo, 12 de julho — 08h45
— Paroquianos
Segunda, 13 de julho — 19h00
— Nossa Senhora de Fátima
— Albino Sampaio da Silva e família
— António Gonçalves Neiva
— Carlos Manuel Cruz da Silva e família
— David Francisco Ramos, esposa e filhos
— José António Gonçalves Enes, pai e sogros
— Juca Araújo Vieira e família
— Manuel Pires Afonso, pais e sogros
— Maria Adília de Lemos e marido
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Maria Lúcia Barbosa da Silva, marido
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Laurinda Pereira Couto
— Albino Silva Baltazar
— Reinaldo da Silva Barros
Quarta, 15 de julho — 19h00
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Álvaro Ferreira Coutinho, pais e sogros
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António Jorge Miranda Pires e avós
— Associados do Coração de Jesus
— Augusto Rafael e avós
— Carlos Alberto Gonçalves Bramco e avós
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Manuel da Silva Pires e filhos
— Manuel Dias de Miranda
— Manuel da Silva Sá
— Manuel Ferreira Clemente
— Manuel Pires Afonso, pais e sogros
— Maria Celeste Pires e família
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
Sábado, 18 de julho — 17h30
— Maria Emília Barbosa de Almeida Linhares
Domingo, 19 de julho — 08h45
— Paroquianos

551

Intenções das Missas
Sábado, 11 de julho – 17h30

Leitores:

Acólitos:
 — Da responsabilidade

do 2.º e 5.º Ano da Catequese
Domingo, 12 de julho – 08h45

Leitores:

    — Adolescentes do 9.º Ano
Acólitos:

    — Adolescentes do 8.º Ano

— Da responsabilidade
do 6.º Ano da Catequese
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Ninguém é evangelizador
isolado e solitário

actuando por conta própria...
• • •    • • •    • • •    • • •     • • •    • • •

12 a 19 de julho de 2015

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

— Ana Isabel Miranda da Quinta
— Manuela Coutinho

 Rezar pelas intenções do Papa
Oferecer o dia pelas intenções do Papa é

fazer com que tudo o que nos acontece ao lon-
go do dia possa, na forma misteriosa que ape-
nas Deus conhece, tocar as pessoas a quem se
dirige a nossa oração. É fazer da própria vida
uma oração de intercessão.

O Santo Padre confia ao Apostolado da
Oração (AO) duas intenções de oração para
cada mês, que expressam as suas grandes pre-
ocupações pela humanidade e pela Igreja:

Uma chamada Universal e outra Pela
Evangelização (ou “de Evangelização”). As
intenções Universais recolhem temáticas que
apelam a todos os homens e mulheres de boa
vontade, não só aos católicos. As intenções Pela
Evangelização tocam desafios da vida própria
da Igreja, e expressam o desejo de fazer dela
um melhor instrumento para a evangelização.

Além de se comprometer a orar por estas
intenções, o AO é responsável por as divulgar
no mundo inteiro e fazer com que mais pes-
soas acompanhem o Papa na sua oração.



Outros assuntos
15.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Amós 7, 12-15;
Salmo – Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14;
2.ª Leit. – Ef 1, 3-14;
Evangelho – Mc 6, 7-13.

A Palavra deste Domingo pode ser lida em
continuidade à do Domingo passado. Diante
da incredulidade do povo e de um povo de
cabeça dura, como dizia a profecia de Eze-
quiel do domingo passado, Deus continua a
enviar profetas que continuam a confrontar-
se com a resistência social e o poder sacer-
dotal.

Amós depara-se com a religião oficial, to-
talmente vinculada aos grandes latifundiários
e aos ricos, que oprimiam o povo com impos-
tos e se serviam da religião para dominar (1.ª
leitura). Quando a voz discordante do profeta
Amós começa a denunciar o sistema político
e social vigente, aparece um sacerdote pro-
fissional – Amasias – tentando silenciá-la. Bela
é a resposta de Amós, não se apresentando
como profissional do sagrado, mas como al-
guém totalmente livre de conluios sociais para
profetizar em nome de Deus. A liberdade pes-
soal é uma característica do profeta.

A missão profética só poderá ser realiza-
da com êxito se o vocacionado se colocar na
disposição de ouvir o que o Senhor irá falar
(salmo responsorial). É da escuta da Palavra
que nasce a vontade divina e a fidelidade mis-
sionária do profeta e daquele que se dispõe a
testemunhar o projeto divino na sociedade.

Os efeitos desta fidelidade ao projeto divi-
no, cantados pelo salmista, são a presença da
verdade, do amor, da justiça e da paz no meio
do povo. Profetizar para ganhar dinheiro ou
para lucrar financeiramente ou tendo em vis-
ta a promoção pessoal é usar a Palavra de
Deus de modo enganador, pois age com se-

gundas intenções e intenções egoístas.
Ainda diante do fenómeno da incredulida-

de, retrato do coração humano endurecido pelo
egoísmo e por interesses pessoais, Jesus cha-
ma os seus Apóstolos e envia-os em missão
evangelizadora. Era uma espécie de estágio,
de teste, para que os Apóstolos sentissem as
diferentes reações do povo diante do anúncio
evangelizador (Evangelho).

Jesus queria que eles sentissem o pulso do
povo com relação ao acolhimento do Evan-
gelho para não terem surpresas decepcionan-
tes mais tarde. É mais ou menos como um
estudante que compreende tudo em sala de
aula, entusiasma-se, mas quando chega à prá-
tica percebe os entraves, as resistências, as
dúvidas e então começa a criticar a escola ou
a faculdade como deficiente.

Jesus pretende poupar essa experiência
aos seus Apóstolos e envia-os em missão,
desprovidos de tudo, levando apenas o neces-
sário: túnica, sandálias e cajado. O essencial,
em resumo, para o anúncio do Evangelho.

Quanto ao clima, seja o psicológico ou o
espiritual, para melhor participar da missão
evangelizadora, este encontra-se na união a
Jesus (2.ª leitura). Paulo é muito claro ao des-
crever que todas as coisas, desde a criação
até o final dos tempos, acontecem em Cristo,
o Filho de Deus, que enviou o Espírito Santo
para habitar nos nossos corações. Uma re-
flexão simples do hino paulino, que abre a
carta aos Efésios (2.ª leitura), indica que nada
na vida cristã pode ser feito sem Jesus ou pres-
cindindo d’Ele.

Se é assim, como poderá um evangeliza-
dor aventurar-se a anunciar o Evangelho se
não estiver unido a Jesus, aos objetivos evan-
gelizadores de Jesus e à comunidade que en-
via, na pessoa dos 12 Apóstolos (Evangelho)?
Por outras palavras, não se pode evangelizar
sem estar unido a Jesus e à sua Igreja.

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

iniciou o seu peditório. Apesar da crise e
até pelo facto da Comissão ter surgido tar-
de, continuamos a contar com a colabora-
ção de todos para fazermos a festa com dig-
nidade.

Festa do Idoso em Fátima
 À semelhança dos anos anteriores, a

Câmara Municipal, em colaboração com
a Junta de Freguesia, leva a efeito a Fes-
ta do Idoso, no próximo dia 11 de Setem-
bro, com a deslocação ao Santuário de
Nossa Senhora de Fátima. As inscrições
devem ser efetuadas na  Junta de fregue-
sia até ao dia 07 de agosto.

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.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial continua a funci-

onar com o seu horário normal:
Terça .............................  18h30 – 19h00
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00




