
X
V

I D
om

in
go

 d
o 

Te
m

po
 C

om
um

Domingo, 10 de Julho
10h00 — Não há Missa
12h00 — Bodas de Prata do Pároco
19h00 — Rosa da Silva Barros
Segunda, 11 de Julho — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 12 de Julho — 19h00
— Etelvina Marques Boaventura Rego (30.º

Dia)
— Maria José Viana da Silva Pinto
Quarta, 13 de Julho  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Quinta, 14 de Julho — 19h00
— Judite de Campos Ramos Ferreira (7.º Dia)
— Maria José Viana da Silva Pinto
— Augusto Edemundo Ferreira da Cruz e

filho Augusto
Sexta, 15 de Julho  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 16 de Julho — 19h00
— Maria Teresa Gomes Vieira e marido
Domingo, 17 de Julho
10h00 — Paroquianos
12h00 — Augusto Tavares da Costa
19h00 — Luís António Gomes (30.º Dia)

—  Maria de Lurdes Novo Vareiro Ma-
chado

— Acção de Graças (S.C. Misericórdia)
• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende vol-

ta a funcionar no horário normal de Verão:
Terça e Quinta .................  18h30 – 19h00

Sábado,  16 de Julho

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

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

A Palavra de Deus
pode não dar fruto,

mas dará sempre efeito...

(In)formação
Semanal 580

10 a 17 de Julho de 2011Domingo, 17 de Julho

Domingo, 17 de Julho

Sábado, 16 de Julho
— Da responsabilidade

das crianças
do 1.º e 4.º  Ano da Catequese

Sábado, 16 de Julho

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— Mariana Viana
— Leandra Rodrigues
— Maria Esteves

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 7.º Ano

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 8.º Ano da Catequese

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

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

Serviço de Acólitos

— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete
— Isabel Monteiro
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Outros assuntos
XV Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 55, 10-11;
Salmo – Sal 64, 10abcd. 10e-11. 12-13. 14;
2.ª Leit. – Rom 8, 18-23;
Evangelho – Mt 13, 1-23.

A liturgia tem sempre uma dimensão de
serviço, ou seja, ajuda os fiéis que nela parti-
cipam, a viver melhor. A liturgia ajuda a for-
talecer cada vez mais a relação pessoal e co-
munitária com o Senhor Ressuscitado. É por
isso que os ajuda a viver melhor e a ser mais
felizes. "Sentir" e "ver" o Senhor dá-nos ale-
gria, como nos diz o evangelho deste domin-
go: "felizes os vossos olhos porque vêem e
os vossos ouvidos porque ouvem". Que to-
dos possam experimentar o encontro pessoal
com Jesus Cristo. Para que tal aconteça, as
leituras devem ser muito bem proclamadas,
cada coisa deve estar no seu lugar, de tal ma-
neira que o ambiente nos leve a sentir que é
sempre o Senhor que toma a iniciativa de vir
ao nosso encontro.

Na proclamação da Palavra deste Domin-
go, iniciamos a escuta do capítulo 13 do Evan-
gelho de São Mateus, que nos traz o encanta-
dor Discurso das Parábolas sobre o Reino dos
Céus. Neste e nos próximos dois domingos,
escutaremos essas sete sugestivas parábolas.
Este capítulo 13 é o centro do Evangelho se-
gundo Mateus. Para que possamos compre-
ender bem o que Jesus nos quer dizer, recor-
demo-nos que o Reino dos Céus é o núcleo, o
tema, o objectivo da pregação de Jesus: Ele
veio para instaurar o Reino de Deus entre nós
e fazer-nos participar dele em plenitude após
o nosso caminho neste mundo. Quando Ma-
teus diz «Reino dos Céus» é o mesmo que

dizer «Reino de Deus», pois o céu é Deus e
fora de Deus não pode haver céu! O anúncio
do Reino dos Céus é, portanto, o anúncio do
reinado do Deus de Jesus, aquele mesmo Deus
a quem Ele chamava de Pai; Pai que é todo
amor, todo ternura, todo compaixão e miseri-
córdia! Por isso, o reinado de Deus é a nossa
vida e a nossa felicidade!

Com sete parábolas (sete significa perfei-
ção, plenitude) o Jesus fala-nos dos mistérios
do Reino dos Céus. São parábolas para serem
ouvidas com essas perguntas no coração: O
que é o Reino? Porque não aparece claramen-
te neste mundo? Porque parece tão frágil?
Onde está ele? Como se pode descobri-lo?
Estejamos atentos, porque o Senhor vai-nos
falar. Coloquemo-nos ao lado dos seus ouvin-
tes, na tão doce cena do Evangelho de hoje:
«Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-
Se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão gran-
de multidão que teve de subir para um barco e
sentar-Se, enquanto a multidão ficava na mar-
gem. Disse muitas coisas em parábolas». Sen-
temo-nos nós também com essa multidão e
escutemos as parábolas destes três domingos!

Comecemos, pois, a escutá-l’O nesta pri-
meira das sete: a Parábola do Semeador. A
semente é a Palavra de Deus, que é sempre
fecunda «como a chuva e a neve que descem
do céu e para lá não voltam, mas vêm irrigar e
fecundar a terra»... A Palavra que Jesus, o Se-
meador, semeia no terreno do nosso coração,
nunca ficará sem efeito; é uma Palavra eficaz!
O Padre António Vieira, comentando este
Evangelho afirmava que a Palavra pode não
dar fruto, mas dará sempre efeito: efeito de
salvação ou efeito de condenação! É verdade:
ninguém ficará neutro diante da Palavra do
Senhor que escutou: ou a acolhe, dá fruto nela
e acolhe a salvação, ou a rejeita, fecha-se a
ela e por causa dela perde-se!

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, que começa às 10h30 e ter-
mina com o Almoço partilhado, às 13h00.

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

Festa da Sr.ª da Saúde
Escontra-se já definido o Programa das

Festas em honra de Nossa Senhora da Saú-
de, de 7 a 15 de Agosto.

A Comissão começa o seu peditório esta
semana. Saibamos acolher, apesar da crise,
e façamos Festa à Mãe.

432.º Aniversário da Misericórdia
Ocorrendo esta semana o 432.º aniversá-

rio da Santa Casa da Misericórdia, do Pro-
grama das comemorações consta:

No Hospital Valentim Ribeiro
15h15 – Recepção dos convidados
15h30 – Inauguração das salas de convívio

e de medicina física e reabilitação das
Unidades de Cuidados Continuados In-
tegrados com a presença de sua Excelên-
cia o Sec. de Estado da Seg. Social, dr.
Marco António Costa.

16h00 – Sessão solene
Na Igreja Matriz de Esposende

17h30 – Concerto pelo Ensemble Vocal Ca-
pella Duriensis

19h00 – Missa de Acção de Graças




