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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)

Segunda, 18 de Julho — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 19 de Julho — 19h00
— Maria Teresa Gomes Vieira e marido
— Maria Teresa Barros Lima Costa

Quarta, 20 de Julho  — Só às 16h30
— Francisco António Ferreira Amado de

Araújo
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 21 de Julho — 19h00
— José Inácio Miranda Ferreira
— Manuel da Silva do Rosário
— Maria da Silva Duarte e família

Sexta, 22 de Julho  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 23 de Julho — 19h00
— Manuel Moreira de Sá

Domingo, 24 de Julho

10h00 — Paroquianos

12h00 — Manuel Fernandes Gomes  (30.º Dia)

19h00 — Manuel Caramalho Gonçalves Zão

Sábado,  23 de Julho

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

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas
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Para fazer crescer o Reino de Deus
é necessário dar tempo ao tempo

e ter paciência...

(In)formação
Semanal 581

17 a 24 de Julho de 2011Domingo, 24 de Julho

Domingo, 24 de Julho

Sábado, 23 de Julho
— Da responsabilidade

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

Sábado, 23 de Julho

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 10.º Ano

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 7.º Ano da Catequese

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

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

Serviço de Acólitos

— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz
— Maria Helena Agante
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Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



Outros assuntos
XVI Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Sab 12, 13. 16-19;
Salmo – Sal 85, 5-6. 9-10. 15-16a;
2.ª Leit. – Rom 8, 26-27;
Evangelho – Mt 13, 24-43.

As parábolas, que encontramos na litur-
gia deste domingo, dizem-nos que o Reino
de Deus não frutifica logo no imediato, mas
vai crescendo. Para crescer, é necessário dar
tempo ao tempo e ter paciência. Cada um tem
o seu ritmo e a sua caminhada. Esta paciên-
cia tem de ser positiva e activa e não aceitá-la
porque não há outro remédio.

É-nos dito, também, que o Reino cresce
no mesmo lugar onde o Maligno semeou a
má semente, ou seja, cresce em todos os la-
dos. Aqueles que optam pelo Reino vivem nos
mesmos lugares onde vivem os que optam
pelo Maligno. Não há dois mundos. O cresci-
mento de cada um (frutificando a semente do
Reino) e a vivência comum no mesmo mun-
do são um desafio para os nossos métodos
pastorais. Qualquer pessoa pode ser um dis-
cípulo de Cristo; porém, cada um necessitará
do seu tempo; ninguém poderá crescer se não
está no terreno onde deve lançar as raízes,
sendo protegida das aragens e da chuva que
caiem do céu sobre todos. É muito importan-
te não nos deixarmos levar pelas correntes que
ambicionam resultados imediatos para fazer
"curriculum", para apresentar eficácia. A ver-
dadeira eficácia supõe seguimento, permanên-
cia, tranquilidade, reflexão…é claro que para
actuar pastoralmente desta forma, surgirão al-
gumas dificuldades.

A parábola do trigo e do joio diz-nos que
a decisão (o juízo) está nas mãos de Deus e

enquanto isso não acontece, o bem e o mal
existem um ao lado do outro. As parábolas do
grão de mostarda e do fermento destacam a
pequenez dos inícios e a grandeza do fim: a
actividade de Jesus começou de uma forma
simples até ao momento em que Deus estabe-
lecerá plenamente o seu Reino. O contraste
entre a pequenez do grão de mostarda e da
grande árvore que dela brota não só fala do
futuro, mas também de um presente no qual,
através da simplicidade das acções e das pala-
vras de Jesus, já se manifesta a força do Reino
de Deus.

Com a parábola do trigo e do joio, vemos a
importância da firmeza no compromisso, de
continuar a seguir Jesus, de não deixar de fa-
zer o bem apesar da realidade envolvente, onde
reinam as injustiças, frutos da semente do
Maligno. Todos precisamos de alguém que nos
dê estímulo para continuarmos a fazer o bem,
a sermos fiéis ao amor, ao compromisso.

Esta fidelidade ao compromisso, por mais
pequena e escondida que seja, tem uma gran-
de força e fará crescer o reino de Deus. A pe-
quena acção, o pequeno gesto, se é constante,
é o mais eficaz porque ataca as causas do mal
e da injustiça sem atacar as pessoas, as quais
nunca devemos julgar.

A primeira leitura fala-nos de um Deus que,
apesar da sua força e omnipotência, é indul-
gente e misericordioso para com os homens –
mesmo quando eles praticam o mal. Agindo
dessa forma, Deus convida os seus filhos a
serem “humanos”, isto é, a terem um coração
tão misericordioso e tão indulgente como o
coração de Deus.

A segunda leitura sublinha, doutra forma,
a bondade e a misericórdia de Deus. Afirma
que o Espírito Santo – dom de Deus – vem em
auxílio da nossa fragilidade, guiando-nos no
caminho para a vida plena.

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 já começou o seu peditório.
Saibamos acolher, apesar da crise, e faça-
mos Festa à Mãe.

Entretanto, no dia 30 deste mês, às 15h00,
estará no Centro Paroquial o Armador para
tirar as medidas para os figurados. Também
aqui se pede a colaboração de todos: se não
colaborarmos, depois não nos queixemos de
que a Procissão era pobre e pequena.

Reunião de Catequistas
Para avaliarmos o ano de Catequese que

terminou e começarmos a programar o pró-
ximo, teremos uma reunião de Catequistas
na próxima quinta-feira, dia 21, às 21h30,
no Centro Paroquial.

Pedia a todos que fizessem um pequeno
sacrifício e não faltassem, até para progra-
marmos também as matrículas para o pró-
ximo ano.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial  continua a funci-

onar no seu horário de Verão:

Terça ................................  18h30 – 19h00
Quinta ..............................  18h30 – 19h00
Sábado .............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

.




