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Domingo, 8 de julho
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Amélia Ferreira Rodrigues

de Areia e família
19h00 — Judite de Campos Ramos Ferreira

(1.º Aniv.º)

Segunda, 9 de julho — às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 10 de julho  — 19h00
— Nossa Senhora de Fátima e Pastorinhos
—
—

Quarta, 11 de julho — às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 12 de julho  — 19h00
— Maria Amélia Ferreira Rodrigues de Areia

(30.º Dia)
— Rui Manuel de Barros Zão
—
—

Sexta, 13 de julho — às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 14 de julho  — 19h00
— José Barros Nunes Novo, pais e irmãos
Domingo, 15 de julho
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Amélia Ferreira Rodrigues

de Areia e família
19h00 — Maria Cândida de Azevedo Carnei-

ro Ferreira (30.º Dia)

Sábado, 14 de Julho

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Jesus não é
um mensageiro simples

com uma mensagem triunfal.....

8 a 15 de julho de 2012
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Domingo, 15 de Julho

Domingo, 15 de Julho

Sábado, 14 de Julho

Sábado, 14 de Junho

10h00

12h00

19h00

— Maria Emília Vilarinho
— Inês Zão
— Leandra Rodrigues

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 8.º Ano

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes

do 9.º Ano

—
—

Serviço de Acólitos

— Ricardo Cruz
— Maria Helena Agante
— Ana Pereira

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
dos crianças e Catequistas
do 4.º  Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças
do 2.º e 5.º Ano da Catequese

—
—

(In)formação
Semanal 632

Grupo

Cristo Rei



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;
Evang. – Mc 6, 1-6.
A perícopa evangélica deste domingo nar-

ra-nos a oposição das pessoas que viviam em
Nazaré a Jesus. Nem só os poderosos, os
políticos e os líderes religiosos estão contra e
desejam matar Jesus, mas também as pesso-
as da terra onde viveu. Todavia, as multidões
estão com Jesus. Hoje, São Marcos narra-
nos um dos momentos mais dolorosos da vida
de Jesus: os seus conterrâneos não O acei-
tam e Ele "estava admirado com a falta de
fé daquela gente".

A Igreja sempre afirmou que Jesus é ver-
dadeiramente homem, "é um dos nossos",
perante a constante tentação de o afirmar
como alguém tão elevado à categoria de Deus,
não sendo verdadeiro homem. Hoje, lemos
que precisamente porque "era dos seus",
Jesus foi rejeitado. S. João diz: "Veio para o
que era seu, e os seus não o receberam"
(Jo 1, 11). Também hoje encontramos e pade-
cemos com um ambiente contrário à fé cris-
tã; pessoas nossas amigas não concordam
com alguns aspetos da mensagem evangéli-
ca e afastam-se. Vivemos um tempo de in-
credulidade e questionamos a origem desta
situação. O "porquê" do evangelho é o mes-
mo de hoje. A resposta encontra-se no nú-
cleo da experiência cristã,  ou seja, "sabe-
mos quem é, quem é a sua família; não
passam de gente como nós". É a afirmação
da Sua humildade, da Sua simplicidade, da
ausência de êxito e de nome. É um dos nos-
sos, simples, pobre, débil; é de Nazaré! É isto
que "toca" o núcleo da experiência cristã.

Matrículas na Catequese
(última semana)

Recorda-se que este ano as matrícu-
las da Catequese (1.ª matrícula e reno-
vação da matrícula) estão a decorrer até
15 de Julho. Esta é a última semana.
Depois daquela data não serão aceites
mais matrículas.

Recordamos ainda que, a haver falta
de catequistas, terão preferência as cri-
anças matriculadas na esciola em EMRC.

Festas da Senhora da Saúde
e Bênção das Grávidas

A Comissão de Festas da Senhora da Saú-
de já iniciou o seu peditório com a distribuição
do Programa. Colabora!... Sem a tua e a mi-
nha colaboração, a festa é impossível!...

Como é habitual, no dia 5 de agosto tere-
mos a Bênção das Grávidas, às 12h00, na
Capela da Senhora da Saúde, dando assim
início à Novena. As inscrições estão abertas
até ao fim deste mês, junto do Sacristão.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende con-

tinua a funcionar  no seu horário normal
de Verão, que é o seguinte:
Terça .............................  18h30 – 19h00
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Jesus significa simplicidade, humildade, de-
bilidade; nenhum exército, nenhuma escola re-
conhecida, nenhum êxito. Há que realçar,
aqui, algo muito importante. Jesus não é um
mensageiro simples com uma mensagem po-
derosa e triunfal. Esta é a questão decisiva e
determinante. Jesus fala e é amor, perdão,
serviço, promoção da paz e da justiça, pureza
de coração, confiança somente em Deus.
Não é uma mensagem de triunfo, de êxito, de
domínio e de orgulho. Tudo é muito simples,
mas nobre. Jesus só tem uma vitória: aqueles
que acreditam Nele. Nesses, Ele triunfa, quan-
do encontra um coração aberto e acolhedor.

Jesus admira-se da falta de fé daquela
gente, mas sobre isto nada pode fazer. Acre-
ditar é a única maneira de acolher uma men-
sagem como a Sua. Quando São Marcos es-
creve o seu Evangelho tem diante de si a ex-
periência da cruz de Jesus. Aí encontra-se a
suprema debilidade de Jesus e da sua men-
sagem. Mas na sua morte, aquela debilidade
triunfou sobre o ódio, a inveja, o orgulho, a
solidão e o medo. É o triunfo no coração de
Jesus perante a aparente vitória dos outros,
derrotados pelos seus pecados. São Paulo di-
lo claramente: "Por isso, de boa vontade
me gloriarei das minhas fraquezas, para
que habite em mim o poder de Cristo. (...)
porque, quando sou fraco, então é que sou
forte" (2.ª Leitura). Assim, hoje, compreende-
mos onde está a incredulidade e onde está
realmente a fé. Tendo diante de nós o Evan-
gelho e a morte e a ressurreição de Jesus,
"não acreditar" é rejeitar o amor, a paz, o
perdão, a pureza do coração, a simplicidade,
a confiança em Deus; os que assim pensam
são demasiado frágeis, não querem regras!
Provavelmente, esta é a verdadeira incredu-
lidade. Os habitantes de Nazaré são o símbo-
lo de toda a falta de fé do mundo, de todos os
tempos e de toda a humanidade.




