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Domingo, 26 de Junho

09h30 — S. João (Profissão de Fé)
12h00 — Georgina M.Miranda e filho Abílio

19h00 — Celestino Fernando Ramos de Ma-
galhães (30.º Dia)

— Maria de Lurdes Vareiro Machado

Segunda, 27 de Junho — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 28 de Junho — 19h00
— José Joaquim Nibra
— José Moreira Varandas
— José Ribeiro Gaifém e sogros

Quarta, 29 de Junho  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Quinta, 30 de Junho — 19h00
— Maria José Viana da Silva Pinto
— Maria Eulália Nunes Silva

Sexta, 01 de Julho  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 02 de Julho — 19h00
— Rui Manuel Eiras Cerqueira
Domingo, 03 de Julho

10h00 — Paroquianos/CNE

12h00 — Família Areia

19h00 — Ângela Gonçalves Novo e marido

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •
Horário do Cartório Paroquial

O Cartório Paroquial de Esposende es-
tárá encerrado no próximo Sábado, tendo
em conta o Encontro de Adolescentes no
Monte de S. Lourenço.

Sábado,  02 de Julho

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Toda a comunidade é convidada
a dar apoio e carinho

àqueles que Deus envia...

(In)formação
Semanal 578

26 de Junho a 03 de Julho de 2011Domingo, 03 de Julho

Domingo, 03 de Julho

Sábado, 02 de Julho
— Da responsabilidade

das crianças
do 3.º e 6.º  Ano da Catequese

Sábado, 02 de Julho

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
do Agrupamento do CNE

—  Da responsabilidade
do Agrupamento
do CNE

— Maria da Conceição Esteves
— Pedro Esteves
— Pedro Rosa
—

— Da responsabilidade
das crianças e catequistas
do 4.º Ano da Catequese

Serviço de Acólitos

— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz
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Grupo

Cristo Rei



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
XIII Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – 2 Re 4,8-11.14-16a;
Salmo – Sal 88, 2-3. 16-17. 18-19
2.ª Leit – Rom 6,3-4. 8-11
Evangelho – Mt 10,37-42.

Neste XIII Domingo do Tempo Comum,
o evangelho termina a leitura e a reflexão do
sermão da missão, que iniciámos aantes da
Quaresma. A modo de conclusão, o trecho
deste domingo distingue dois aspectos da mis-
são do discípulo de Jesus. O primeiro (v. 37-
39) é a radicalidade que se pede a quem se-
gue Jesus. A linguagem poderá parecer dura
e muito exigente. Jesus diz que todo aquele
ama o pai, a mãe, o filho ou a filha mais do
que Ele, não é digno para O seguir. Evidente-
mente, não se trata de deixar de amar a famí-
lia. A fidelidade ao Senhor implica renúncias
e dificuldades: o discípulo de Jesus tem de
“tomar” a cruz e segui-Lo. Assim, a fé cristã
é uma opção radical, é exigente. Hoje mais
do que nunca, existe o risco de um Cristia-
nismo “light”, ou seja, tirar da fé só o que
convém. A quem segue Jesus, é-lhe exigido
muito mais. É uma opção pessoal que signi-
fica pôr Deus, Jesus, a fé, em primeiro lugar,
e tudo o resto em plano secundário. O objec-
tivo principal é o anúncio do Reino de Deus.
Sem exageros, nem masoquismos, é impor-
tante deixar claro que seguir Jesus Cristo su-
põe exigência.

A perspectiva de renúncia que nos fala o
evangelho é positiva, cheia de esperança:
“Quem encontrar a sua vida há-de perdê-la;
e quem perder a sua vida por minha causa,
há-de encontrá-la”. A dinâmica da fé cristã
está orientada nesta direcção: aquele que é
capaz de renunciar a certas coisas, de se sa-

crificar, de “tomar” a cruz, de entregar a pró-
pria vida, ganhará muito mais, será grande a
recompensa. Como modelo, temos Jesus Cris-
to. Ele entregou a Sua vida por nós, mas “res-
suscitou dos mortos, pela glória do Pai” (2.ª
Leitura). S. Paulo diz-nos que assim como
Jesus morreu e ressuscitou, também nós, “fo-
mos sepultados com Ele pelo Baptismo na
sua morte, para que vivamos uma vida nova”.
É a vida nova dos filhos de Deus, a vida nova
de Cristo Ressuscitado, na qual nos integra-
mos pela fé e pelo baptismo.

O segundo aspecto da missão do discípu-
lo de Jesus (v. 40-42) é o acolhimento que
mereçam todos aqueles que são enviados.
Este aspecto vem “preparado” na 1.ª Leitura,
onde lemos um trecho do 2.º Livro dos Reis,
em que o profeta Eliseu é bem acolhido por
uma distinta senhora de Sunam e pelo seu
marido. Esta mulher, que é estéril, está con-
vencida de “que este homem, que passa fre-
quentemente pela nossa casa, é um santo ho-
mem de Deus”. Como recompensa pelo seu
gesto hospitaleiro, recebe a promessa de ge-
rar um filho. O profeta itinerante do Antigo
Testamento é um bom exemplo para todos os
que são enviados pelo Senhor, que continu-
am a necessitar de ser bem acolhidos. A ac-
ção do missionário, porque é exigente, supõe
apoio e hospitalidade. Todos somos chama-
dos e enviados por Jesus, mas há alguns (sa-
cerdotes, religiosos, missionários, etc) que
fazem uma opção mais radical de vida. Toda
a comunidade é convidada a dar-lhes apoio e
carinho, a estar junto deles, do seu lado nes-
sa missão nada fácil (muito menos nos dias
de hoje). Acolher o enviado é sinal de aco-
lher O que envia, Jesus Cristo. Se qualquer
gesto de amor e de solidariedade é digno de
louvor, quando feito a um “destes pequeni-
nos, por ele ser meu discípulo, em verdade
vos digo: não perderá a sua recompensa”.

Encerramento da Catequese
no Monte de S. Lourenço
Teremos no próximo Sábado a Festa de

Encerramento da Catequese, com a Festa
do Envio dos Adolescentes do 10.º Ano.

Para estes, a Festa começa às 10h00 no
Monte de S. Lourenço, com uma actividade
que se prolongará por todo o dia e que con-
ta com a participação de Adolescentes de
outras paróquias, nomeadamente aqueles
que este ano participaram no Retiro de Ado-
lescentes.

O almoço será partilhado uns com os ou-
tros, pelo que todos devem levar o seu fanel.

À tarde haverá uma caminhada até à
Igreja de Vila Chã onde, às 17h00, teremos
a Eucaristia final e o envio.

Promessas do CNE
No próximo fim-de-semana teremos as

Promessas dos Escuteiros com o seguinte
programa:

Sábado, 02 de Julho
16h30 – Abertura da Exposição

«42 anos de História(s)».
21h30 – Vigília na Igreja Matriz

Domingo,03 de Julho
09h15 – Recepção das Entidades e dos Agru-

pamentos convidados.
10h00 – Eucaristia.
11h15 – Romagem ao Cemitério.
11h45 – Fotografia de Agrupamento.
11h50 – Porto de Honra.


