
X
V

 D
om

in
go

 d
o 

Te
m

po
 C

om
um

Domingo, 03 de Julho

10h00 — Paroquianos/CNE

12h00 — Família Areia

19h00 — Ângela Gonçalves Novo e marido

Segunda, 04 de Julho — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 05 de Julho — 19h00
— Maria Teresa Marques Araújo Miqueli-

no (30.º Dia)
— Maria José Viana da Silva Pinto

Quarta, 06 de Julho  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Quinta, 07 de Julho — 19h00
— Maria José Viana da Silva Pinto
— Maria Eulália Nunes Silva

Sexta, 08 de Julho  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 09 de Julho — 19h00
— José Barros Nunes Novo, pais e irmãos
Domingo, 10 de Julho

10h00 — Não há Missa

12h00 — Bodas de Prata do Pároco

19h00 — Rosa da Silva Barros

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

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende esta

semana só funcionará no seguinte horário:
Quinta ...............................  18h30 – 19h00
Sábado ..............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Sábado,  09 de Julho

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

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

A oração
é uma dimensão importante

de toda a vida cristã...

(In)formação
Semanal 579

03 a 10 de Julho de 2011Domingo, 10 de Julho

Domingo, 10 de Julho

Sábado, 09 de Julho
— Da responsabilidade

das crianças
do 2.º e 5.º  Ano da Catequese

Sábado, 09 de Julho

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— Maria Emília Vilarinho
— Teresa Castro
— Rita Chavães

— Não há
Missa

—  Não
há
Missa

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

— Da responsabilidade
das crianças e catequistas
do 6.º Ano da Catequese

Serviço de Acólitos

— Maria Helena Agante
— Ana Pereira
— Maria Isabel V. Rodrigues
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Grupo
Nossa Senhora

da Graça



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
XIV Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Zac 9, 9-10;
Salmo – Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14;
2.ª Leit. – Rom 8, 9. 11-13;
Evangelho – Mt 11, 25-30.

Depois do Discurso da Missão (capítulo
10) e antes de iniciar a pregação através das
parábolas (capítulo 13, o que acontecerá a
partir do próximo domingo), o evangelista S.
Mateus apresenta Jesus em plena actividade
pela Galileia, a pregar e a curar (capítulos 11
e 12). No meio de toda esta actividade, apa-
rece-nos a oração de Jesus que, hoje, aparece
na leitura evangélica deste domingo. A ora-
ção é uma dimensão importante da vida cris-
tã. Para Jesus, a oração também era muito
importante: uma oração filial, intensa, fun-
damentada na unidade do Pai com o Filho (v.
27). A paz e a força interior que Jesus tinha,
vinham da sua intensa vida interior e da sua
íntima e profunda relação com o Pai. Os mo-
mentos de oração e de meditação também são
importantes para nós.

Jesus inicia a sua oração dando graças a
Deus «porque escondeste estas verdades aos
sábios e inteligentes e as revelaste aos pe-
queninos». Em muitas outras passagens evan-
gélicas, dá-se conta que Deus está mais pró-
ximo dos humildes, dos fracos, dos pobres do
que dos poderosos. Para poder contemplar a
mão de Deus na nossa vida, para poder cap-
tar a bondade de Deus, para poder rezar, para
poder viver com optimismo e esperança que
vêm da fé, é preciso ter um coração simples e
humilde. Os «sábios e os inteligentes» já te-
rão a sua cabeça e o seu coração cheios de
outras preocupações, não havendo espaço

para Deus. É importante não esquecer que Je-
sus também viveu na humildade e na «peque-
nez». A lógica da cruz salienta que «pela hu-
milhação do vosso Filho, levantastes o mun-
do decaído» (Oração colecta). Jesus era a ex-
pressão de Deus que é «clemente e compassi-
vo… bom para com todos». A primeira leitura
fala-nos da alegria e do entusiasmo de Israel
pelo facto de Deus enviar um rei vitorioso, mas
que entra na sua cidade, «humildemente mon-
tado num jumentinho». Esta é a imagem de
Jesus Cristo a entrar na cidade de Jerusalém,
como recordamos no Domingo de Ramos.

A oração, a simplicidade, a humildade…
o evangelho deste domingo transmite-nos paz,
a paz de espírito que tantas vezes precisamos.
Numa sociedade onde andamos a um ritmo de
vida tão intenso e tão cheios de problemas, é
reconfortante ver como Jesus é capaz de nos
dar paz, serenidade, alegria interior. Toda a
liturgia deste domingo nos fala destes senti-
mentos. Na primeira leitura o profeta Zacari-
as convida o povo a alegrar-se, porque este rei
trará a salvação e «anunciará a paz às nações».
O salmo responsorial apresenta-nos o Senhor
«bom para com todos… a sua misericórdia se
estende a todas as criaturas… perfeito em to-
das as suas obras». Ao Senhor, bondoso e
compassivo, temos de dar graças todos os dias
(oração depois da comunhão) e pedir-lhe que
nos encha de alegria. Não podemos esquecer
as palavras de Jesus no evangelho: «Vinde a
Mim, todos os que andais cansados e oprimi-
dos, e Eu vos aliviarei». O discípulo de Jesus
já não tem de suportar o peso humilhante da
Lei, mas um jugo suave, uma carga leve. Je-
sus é «manso e humilde de coração»; esta é a
melhor imagem de Deus, «lento para a ira e
rico de misericórdia». Colocar a nossa vida
nas suas mãos é a melhor maneira de encon-
trarmos descanso.

Bodas de Prata Sacerdotais
Ocorrendo na próxima terça-feira as

Bodas de Prata da Ordenação Sacerdotal do
Pároco, as duas comunidades – Esposende
e Vila Chã – uniram-se e, em comunhão,
programaram uma festa para as mesmas
comunidades.

Assim no próximo Domingo, não teremos
Missa em Vila Chã, de acordo com o que
decidiram, como não haverá a Missa das
10h00 na Matriz de Esposende.

A nossa Missa Comunitária de Acção de
Graças pelo Dom do Sacerdócio será às
12h00 no Lg. Rodrigues Sampaio, frente à
Igreja Matriz, seguindo-se depois o conví-
vio.

A todos a minha gratidão. Que seja uma
festa das comunidades. Que seja mais um
testemunho da Igreja/Comunhão. Que seja
para louvarmos a Deus por todos os sacer-
dotes e rezarmos pelas Vocações.

Encontro de Catequistas
Realiza-se no dia 16 de Julho (sábado)

na Senhora da Guia (Belinho) um Encon-
tro Arciprestal de Catequistas para encerra-
mento do Ano.

O Encontro começa às 10h30 e termina
com o Almoço partilhado, às 13h00.

O Secretariado Arciprestal da Catequese
agradece a comparência de todas(os) as(os)
Catequistas do Arciprestado.

Vamos conhecer-nos, conviver, orar e tro-
car ideias.


