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Domingo, 17 de junho
10h00 — Paroquianos
12h00 — José Alves da Costa e família
19h00 —  M.ª Lurdes Novo Vareiro Machado

Segunda, 18 de junho — às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
20h00 — Novena na Capela de S. João

Terça, 19 de junho  — 20h00
na Capela de S. João

— Torcato de Barros (30.º Dia)
— Rui Manuel de Barros Zão
— Manuel Capitão Cepa
Quarta, 20 de junho — às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
20h00 — Novena na Capela de S. João

Quinta, 21 de junho  — 20h00
na Capela de S. João

— Augusto Vilarinho, esposa e genro
— José Inácio Miranda Ferreira, pai e sogros
Sexta, 22 de junho — às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
20h00 — Novena na Capela de S. João

Sábado, 23 de junho  — 19h00
— Manuel Pereira da Costa (30.º Dia)
— Rui Manuel de Barros Zão
Domingo, 24 de junho
10h00 — S. João
(Festa de S. João com a Profissão de Fé)
12h00 — Manuel da Silva do Rosário
19h00 —  Fernando Silva Azevedo (1.º Aniv.º)

 — Manuel Fernandes Gomes (1.º Aniv.º)

Sábado, 23 de Junho

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Deus atua silenciosamente
com a Sua PALAVRA

e faz amadurecer a Sua semente...

17 a 24 de junho de 2012
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Domingo, 24 de Junho

Domingo, 24 de Junho

Sábado, 23 de Junho

Sábado, 23 de Junho

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 7.º Ano

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes

do 8.º Ano

—
—

Serviço de Acólitos

— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz
— Maria Helena Agante

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
dos crianças e Catequistas
do 4.º  Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças
do 2.º e 5.º Ano da Catequese

—
—

(In)formação
Semanal 629

Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



Outros assuntos
11.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. –  Ez 17, 22-24;
Salmo – Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16;
2.ª Leit. –  2 Cor 5, 6-10;
Evangelho – Mc 4, 26-34.
As Leituras do 11.º Domingo Comum cha-

mam a nossa atenção para o modo maravi-
lhoso como o Reino de Deus se difunde no
mundo.

A 1.ª Leitura situa-nos no tempo de Joa-
quim (597), rei de Judá, que foi levado para o
cativeiro com o povo do seu reino. A árvore
frondosa, símbolo da vida de Israel como povo
livre, perdera a sua pujança real pelas mãos
de Nabucodonosor, rei da Babilónia, que ti-
nha conquistado Jerusalém. Ezequiel chora
com o seu povo a decapitação dessa "árvo-
re elevada". As esperanças do povo, peran-
te o cumprimento das promessas de Deus,
ficaram, de certo modo, abaladas. Ezequiel
responde às preocupações dos seus compa-
triotas com a imagem do "ramo de cedro".
E anuncia-lhes que será o próprio Deus a to-
mar a iniciativa de transplantar uma árvore
do monte Sião, a partir de um rebento ou
"ramo novo", tirado do antigo cedro apodre-
cido. Este "ramo novo", símbolo do peque-
no "resto" do povo que se manteve fiel a Deus,
transformar-se-á numa grande árvore, sinal
do povo messiânico dos últimos tempos. Esta
profecia realizou-se na pessoa de Jesus e na
Sua Igreja. Jesus, "ramo" da família de Da-
vid, foi o "rebento novo" que Deus fez bro-
tar da árvore já caduca de Israel. Com Ele
surgiu a grande árvore do Reino de Deus, a
Igreja. É sob esta árvore que todos os ho-
mens podem encontrar abrigo.

Festa de S. João
No próximo fim de semana temos a Festa

de S. João, este ano apenas festa religiosa.
Durante a semana teremos, todos os dias, a

“novena de S. João” na Capela, às 20h00,
terminando com a Eucaristia. Para além das
intenções publicadas, celebramos todos os dias
em honra de S. João.

Matrículas da Catequese
Este ano as matrículas da Catequese

(1.ª matrícula e renovação da matrícula)
acontecem a partir do dia 17 de Junho e
até 15 de Julho. Depois dessa data não
serão aceites mais matrículas.

Festa da Profissão de Fé
(Em Esposende)

Recordo que a Festa da Profissão de Fé
é no dia 24, em Esposende, com início às
09h30. Embora sabendo que não é da vonta-
de de todos, temos que continuar a apostar na
interparoquialidade. No futuro as condições
serão piores. Vamo-nos preparando com per-
severança e alegria, sendo Igreja?

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende con-

tinua a funcionar  no seu horário normal
de Verão, que é o seguinte:
Terça e Quinta ..............  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

No Evangelho, Marcos diz-nos que o Rei-
no, anunciado por Jesus, não aparece de um
momento para o outro. O evangelista empre-
ga um conjunto de narrativas similares, ori-
entadas para justificar a atitude do Messias
face ao aparente fracasso da Sua pregação
ao serviço do Reino. Na parábola do lavra-
dor paciente, o Reino de Deus é comparável
ao lento crescimento de uma semente, que,
"sem ele saber como", vai germinando e
amadurecendo até à colheita.

Com esta parábola, Jesus pretende dizer
aos Seus ouvintes que a construção do Reino
é, fundamentalmente, obra de Deus. Ao ho-
mem compete semear, ser instrumento apto
nas mãos do Senhor. O tempo da colheita virá
no momento oportuno. É preciso esperar, com
paciência e serenidade, a manifestação da vida
da fé como ação de Deus. Por mais que a
nossa pregação seja eloquente e incisiva, o
crescimento da fé e o seu frutificar no cora-
ção de cada homem depende da ação de
Deus. A comunidade primitiva teve muito a
peito esta catequese de Marcos, na sua pre-
gação missionária. As dificuldades, e até os
insucessos, deveriam ser aceites com sereni-
dade e confiança, tendo presente que é Deus
que dá o incremento. A aproximação do Rei-
no de Deus impelia a comunidade a anunciar
o Evangelho com alegria e constância. Aqui-
lo que importa, não é a contagem matemáti-
ca do tempo, mas a presença de Deus, que
atua no silêncio e conhece o dia e a hora da
colheita. A parábola exige de cada membro
da Igreja um comportamento semelhante:
abandonar-se confiadamente nas mãos de
Deus e deixar-se conduzir por Ele. Deus atua
silenciosamente e faz amadurecer a Sua se-
mente, numa serenidade de espírito, que cons-
trói a paz e fortalece a consciência do ho-
mem crente.




