
X
V

II
I D

om
in

go
 d

o 
Te

m
po

 C
om

um

Domingo, 24 de Julho

10h00 — Paroquianos

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

19h00 — Manuel Caramalho Gonçalves Zão

Segunda, 25 de Julho — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 26 de Julho — 19h00
— S. Tiago
— Manuel Cerqueira Nunes da Silva e es-

posa
— P. José Maria Martins Gonçalves
— Hilário Viana da Cruz e sogros

Quarta, 27 de Julho  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 28 de Julho — 19h00
— Gino da Costa Oliveira
— Maria Auxília Cardoso da Silva e Camilo

Pereira da Silva
— José Joaquim Nibra
— José Moreira Varandas

Sexta, 29 de Julho  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 30 de Julho — 19h00
— Maria Laura Carneiro de Melo e marido

Domingo, 31 de Julho

10h00 — Paroquianos

12h00 — Maria da Silva Duarte e família

19h00 — Júlio Nunes

Sábado,  30 de Julho

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •
Es

te
 I

nf
or

m
at

iv
o 

po
de

 s
er

 c
on

su
lta

do
 e

m
: 

ht
tp

://
w

w
w

.e
sp

os
en

de
on

lin
e.

co
m

/r
el

ig
ia

o/
se

m
an

al
.p

df

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas
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A forma como vivemos o Domingo,
expressa a nossa opção

pelo tesouro do Reino dos Céus?

(In)formação
Semanal 582

24 a 31 de Julho de 2011Domingo, 31 de Julho

Domingo, 31 de Julho

Sábado, 30 de Julho
— Da responsabilidade

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

Sábado, 30 de Julho

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— Maria Emília Vilarinho
— Teresa Castro
— Maria Esteves

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 9.º Ano

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 10.º Ano da Catequese

— Maria da Conceição Esteves
— Pedro Esteves

— Pedro Rosa
—

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

Serviço de Acólitos

— Ana Pereira
— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa
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Grupo
Nossa Senhora

das Dores



Outros assuntos
XVII Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – 1 Reis 3, 5. 7-12;
Sal 118, 57 e 72. 76-77. 127-128. 129-130;
2.ª Leit. – Rom 8, 28-30;
Evangelho – Mt 13, 44-52.

O evangelho deste domingo narra-nos duas
parábolas que nos dizem o que fazem as pes-
soas que encontraram o tesouro do Reino dos
Céus, ou seja, que encontraram Jesus Cristo,
Aquele que anuncia e torna já presente este
Reino. Segundo estas parábolas, a vida des-
tas pessoas é marcada pelo tesouro encontra-
do. Não querem ter outra coisa. Deixam tudo
o que antes tinham, livram-se de todo o pas-
sado, para se entregarem totalmente àquilo
que é importante e que acabaram de desco-
brir. Perante esta passagem evangélica, algu-
mas questões poder-se-ão colocar sobre como
o chamamento de Jesus e a vida do Reino
marca as nossas vidas de discípulos.

Hoje, não podemos pretender que ao do-
mingo não se trabalhe, como em tempos idos.
A sociedade tem a sua autonomia, quanto à
religião "cristã", e também não podemos cri-
ar problemas de consciência nas pessoas que,
se não trabalham aos domingos, não têm como
sustentar-se e sustentar as suas famílias. Por-
tanto, uma "formação" sobre o domingo não
deve ter como objectivo o regresso a uma so-
ciedade que já passou, mas descobrir qual a
importância que tem para o povo e para os
"pastores" a celebração dominical, o Dia do
Senhor, sacramento da nossa vida cristã. A
importância do domingo, dia em que celebra-
mos a ressurreição do Senhor, reside no facto

de que nos recorda semanalmente que esta-
mos convidados a viver uma vida nova. Per-
deremos o sentido do Domingo, se o seu cen-
tro somos nós e não o Reino de Deus. A for-
ma como vivemos o Domingo, em família,
na comunidade cristã, com os amigos, expres-
sa que optámos por "vender tudo" para obter
o tesouro do Reino dos Céus?

As parábolas do tesouro e da pérola fa-
lam-nos do grande valor do Reino de Deus. É
tão valioso que, quem o encontra, deixa tudo
em função do Reino. Elas também nos falam
da alegria de quem começa a conhecer este
Reino. Ao mesmo tempo, Jesus, com estas pa-
rábolas, convida-nos a uma opção radical pelo
evangelho, o que nos coloca a questão sobre
a qualidade da nossa correspondência a Ele.
Elas estimulam-nos, reconhecendo as nossas
limitações, e alertam-nos a não cair no con-
formismo de seguir Jesus à distância, sem
qualquer compromisso.

A propósito da parábola da rede, podemos
acentuar algumas ideias que já foram expres-
sas na parábola do trigo e do joio: no mundo,
coexistem o bem e o mal. Mas, aqui, não se
acentua tanto esta coexistência, que tem que
se levar com paciência e sem fazer juízos de
ninguém, mas a separação que acontecerá no
fim dos tempos, ou seja, o que está reservado
para os que, aqui e agora, se inclinam para o
mal. Novamente, um alerta: o juízo a pessoas
pertence somente a Deus; a nós pertence dis-
cernir o que é bom (para o valorizar) e o que
é mau (para lutar contra a corrente) e traba-
lhar pelo Reino, optando radicalmente por Je-
sus, com a mesma capacidade de discernir
pedida por Salomão na primeira leitura deste
domingo.

Matrículas da Catequese
Encontram-se abertas até ao fim deste

mês as matrículas das crianças que entram
pela 1.ª vez na Catequese.

Esta matrícula pode ser feita no Cartó-
rio Paroquial ou via Internet, acedendo ao
blog informativo da paróquia através do link
http://paroquiadesposende.wordpress.com

Como estamos com falta de Catequistas
– dos 34 que necessitamos apenas posso con-
tar com 12 – não garantimos a Catequese
tradicional para todos.

Com a matrícula devem entregar o con-
tributo para as despesas com a Catequese,
que se mantem em 10,00 €

Para as crianças e adolescentes que já se
encontram a frequentar a Catequese, este
ano a renovação da matrícula é automáti-
ca, e o seu contributo para as despesas deve
ser entregue em Setembro, no 1.º dia da
Catequese.

Festa da Sr.ª da Saúde
No próximo sábado, às 15h00, estará no

Centro Paroquial o Armador para tirar as
medidas para os figurados.

Horário do Cartório Paroquial
Porque estarei ausente no próximo sá-

bado, o Cartório Paroquial esta semana só
funciona no seguinte horário:
Terça ................................  18h30 – 19h00
Quinta ..............................  18h30 – 19h00




